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Szanowni Państwo,
już po raz czwarty przedstawiam Radzie Gminy Sicienko raport o stanie Gminy Sicienko.
Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wójt co roku
do dnia 31 maja przedstawia raport radzie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada
gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
Dla organu stanowiącego JST raport o stanie gminy jest kolejnym instrumentem natury
kontrolno-nadzorczej, a dla mieszkańców okazją do pełniejszego i szerszego zapoznania się
z zakresem działalności organu wykonawczego.
Dokument powstał na podstawie danych zebranych z komórek organizacyjnych Urzędu Gminy
w Sicienku i jednostek organizacyjnych gminy.
Przedstawione w raporcie dane wskazują na znaczący wzrost nakładów na realizację
priorytetowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa finansowego gminy.
Pierwszy raz w historii gmina Sicienko znalazła się na 3 miejscu spośród 92 gmin wiejskich
województwa kujawsko-pomorskiego, w ogłoszonym w czerwcu 2021 r. Rankingu Finansowym
Samorządu Terytorialnego za 2020 rok. W województwie wyprzedziło nas jedynie Osielsko
i Brodnica. Gmina Sicienko bardzo dobrze wypada również na arenie ogólnopolskiej,
gdyż na 1533 gmin wiejskich Sicienko zajmuje 86 miejsce, co oznacza, że w ciągu ostatnich
2 lat przesunęliśmy się o 157 miejsc (w 2018 r. zajmowaliśmy 243 miejsce).
Ranking opracowują niezależne instytucje pod przewodnictwem Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, w którym brane są pod uwagę m.in. takie informacje jak:
wartość zrealizowanych inwestycji, wysokość zadłużenia i wielkość pozyskanych dotacji
unijnych.
Przez rok 2021, który był jednocześnie trzecim pełnym rokiem mojej kadencji na stanowisku
Wójta Gminy Sicienko, razem z moim Zespołem oraz przy dużym wsparciu Radnych, skutecznie
pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne na realizację inwestycji służących poprawie warunków życia
w naszej Gminie.
Zachęcam Państwa do pełniejszego i szerszego zapoznania się z zakresem działalności Gminy,
opisanej w niniejszym raporcie i sprawozdaniach umieszczonych na stronie www.sicienko.pl.
Mam nadzieję, że informacje przedstawione w „Raporcie o stanie Gminy Sicienko za 2021 r.”
posłużą do poszerzenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, będą dla
Państwa podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości naszej Gminy oraz inspiracją
do aktywnego włączenia się w życie naszej społeczności.
Licząc na Państwa udział w debacie, pozostaję z szacunkiem

Wójt Gminy Sicienko
Piotr Chudzyński
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ROZDZIAŁ 1
Cha rak terystyka Gminy Sicienko

Gmina Sicienko położona jest na północny-zachód od granic miasta Bydgoszczy.
Zajmuje obszar 17.926 ha, z czego 70% ogólnej powierzchni gminy zajmują użytki rolne. 20%
całego obszaru zajmują lasy. Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2021 r. Gmina liczy 10.084
stałych mieszkańców, którzy żyją w 39 miejscowościach zorganizowanych w 21 sołectw.
W fizyczno-geograficznym podziale obszar gminy zajmuje południowo-wschodni skraj
Pojezierza Krajeńskiego oraz wschodnie rubieże Doliny Brdy i fragmenty Pradoliny ToruńskoEberswaldzkiej. Bezsprzecznie na pięknie ukształtowaną rzeźbę terenu mają wpływ obszary
wysoczyznowe, równiny, terasy sandrowe i rzeczne, położone w Dolinie Brdy.
W Gminie istnieją ślady osadnictwa sprzed 2 tysięcy lat. Pierwsze parafie rzymsko – katolickie
zakładano na tym terenie w XIV i XV wieku. Obecnie istniejące obiekty sakralne powstawały
na przełomie XIX i XX wieku.
Po okresie świetności ziemiaństwa w wielu miejscowościach gminy Sicienko pozostały zespoły
dworsko - parkowe. Część z nich, jak choćby te w Kruszynie, Mochlu i Wojnowie,
dzięki mądrej modernizacji, zachowała pierwotny charakter. Część niestety, podczas
przebudowy zatraciła cechy zabytkowe.
Duży wpływ na rozwój tych ziem miała budowa Kanału Bydgoskiego w XVIII wieku. Jego
długość całkowita wynosi 24,5 km, z czego 15,7 km zlokalizowane jest w zlewni Noteci od
stanowiska szczytowego w Lisim Ogonie do połączenia z Notecią. Na Kanale znajduje się
6 śluz. Maksymalna nośność statków umożliwiająca przepłynięcie przez Kanał wynosi 400 t.
Kanał przepływa także przez tereny Gminy Sicienko, przez Sołectwa Pawłówek, Kruszyn
i Zielonczyn. W Kruszynie znajduje się miejsce ujścia Kanału Noteckiego do Kanału
Bydgoskiego.
Kolejne ożywienie przyniosła budowa linii kolejowej Wałcz – Piła - Bydgoszcz w połowie XIX
wieku. Z kolei na przełomie XIX i XX wieku wzdłuż budowanych wąskotorowych Bydgoskich
Kolei Dojazdowych wznoszono młyny, mleczarnie, cegielnie i gorzelnie. Część tych obiektów
nadal pracuje. Ślady dużo mniej odległej historii spotykamy w postaci umocnień tzw.
„Przedmościa Bydgoskiego” z 1939 roku, które stanowi linia 17 żelbetowych schronów.
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Gmina bogata jest w liczne kompleksy leśne, między innymi wchodzące w skład Leśnictwa
Osowa Góra. W tutejszych lasach spotkać można rozmaite zwierzęta m.in. jelenie, sarny,
borsuki, dziki, jenoty, zające i lisy. W lesie przeważają siedliska borowe z dominującą sosną.
Nielicznie rośnie dąb, któremu towarzyszą brzozy, modrzewie, rzadziej świerki, olchy i klony.
Średni wiek drzewostanu wynosi 66 lat. Urokliwym miejscem jest także Rezerwat Kruszyn,
który obejmuje las grabowo-jesionowy i łączy sołectwa Zielonczyn i Strzelewo. Posiada
polodowcowe ukształtowanie terenu, pomniki przyrody (dęby, głaz narzutowy), rośliny
chronione, takie jak: pełnik europejski, ostnica Jana, jarzmianka większa, zawilec gajowy.
Wzdłuż drogi gminnej prowadzącej do rezerwatu położony jest niewielki staw oraz 4 schrony
z czasów II wojny światowej.
Środowisko mało zniekształcone przez człowieka, zachowało zdolność równowagi
biologicznej. Dzięki temu wiele terenów jest chronionych przyrodniczo i krajobrazowo,
tworząc tzw. Ekologiczny System Obszarów Chronionych. W jego skład wchodzą jeziora
Słupowskie, Wierzchucińskie Duże i Wierzchucińskie Małe.
Przeważająca część obszaru gminy znajduje się w dorzeczu Wisły, w zlewni Brdy i jest
odwadniana przez niewielkie cieki, z których największy – Krówka – odwadnia rejon Rynny
Byszewskiej. Południowo - zachodnia część gminy leży w dorzeczu Odry, w zlewni Noteci
i odwadniany jest przez niewielkie cieki.
Największą powierzchnię ze wspomnianych jezior zajmuje Jezioro Słupowskie – 119,9 ha.
To jedno z głębszych jezior województwa, jego maksymalna głębokość wynosi 34,4 m.
Jest to atrakcyjne miejsce dla miłośników wędkarstwa, a szczególnie smakoszy żyjących tu
leszczy.
Na terenie Sołectwa Wierzchucinek mieści się Jezioro Wierzchucińskie Duże o powierzchni
49,2 ha. Jego maksymalna głębokość wynosi 25 m. W systemie rzeki Krówki położone jest
także Jezioro Wierzchucińskie Małe, które zajmuje powierzchnię 52,3 ha, a jego maksymalna
głębokość wynosi 12,7 m.
W Gminie życie kulturalne toczy się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sicienku oraz
w wiejskich świetlicach podlegających Gminnemu Ośrodkowi Kultury (od 2022 r. to Gminne
Centrum Kultury i Biblioteka w Sicienku), którego siedziba mieści się w jednym z najbardziej
charakterystycznych budynków w centrum Sicienka.
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Podnosząc poziom infrastruktury technicznej i wykorzystując swoje atuty w postaci położenia
i urody krajobrazu Gmina Sicienko stała się niezwykle atrakcyjnym miejscem dla realizacji
budownictwa jednorodzinnego. Przebiegająca przez gminę siatka dróg krajowych (S5, 10, 25),
leżący na terenie gminy węzeł Bydgoszcz Zachód i Bydgoszcz Opławiec, duża ilość terenów
inwestycyjnych oraz niskie podatki sprawiają, że jest to też świetne miejsce do prowadzenia
działalności gospodarczej.

Liczba ludności
Terytorium obecnej Gminy Sicienko od wczesnego średniowiecza związane było
z wyodrębnioną u schyłku XII w. dzielnicą kujawską. Nie zawsze Gmina zamknięta była
w obecnych granicach. Ościenne miejscowości, jak Gliszcz, Łukowiec, Murucin. Samsieczno,
Nowaczkowo, Szczutki, Trzemiętowo, Trzemiętówko, Wierzchucinek i Wierzchucice należały
w 1935 r. do innych gmin. Miało to znaczenie dla szacowania liczby ludności. W okresie
powojennym następowały reformy administracyjne, które ostatecznie doprowadziły w 1976 r.
do utworzenia Gminy Sicienko w obecnym kształcie. Od ponad 40 lat Gmina Sicienko
pozostaje niezmienna w swych granicach. Dzięki temu możliwa jest ocena jej rozwoju również
pod względem demograficznym. Poniżej zamieszczony został wykres obrazujący wzrost liczby
mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na przestrzeni lat 2010 – 2021. Wskazuje on,
że mieszkańców ciągle przybywa, a Gmina się rozwija. W okresie tym nastąpił wzrost liczby
ludności o 812 osób.
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Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina liczyła 10.084 mieszkańców zameldowanych
na

pobyt

stały.

Z

tego

5.005

stanowiły

kobiety,

a

5.079

-

mężczyźni.

Odnosząc to do poszczególnych kategorii wiekowych podział ten przedstawia się następująco:
•

liczba mieszkanek w wieku 0 - 15 wynosiła 956, a liczba mieszkańców – 1.073;

•

liczba mieszkanek w wieku 16 – 18 lat wynosiła 130 osób, a liczba mieszkańców w tym
wieku wynosiła 148;

•

liczba mieszkanek w wieku 19 – 60 wynosiła 2.868, a mieszkańców w wieku 19 – 65
wynosiła 3.305;

•

liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym ( ˃ 60) wynosiła 1.051, a liczba
mieszkańców ( ˃ 65) – 553.

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. w 2021 roku urodziło się w Gminie 108 dzieci, a zmarło 113
osób. Wobec tego przyrost naturalny w 2021 r. ma wynik ujemny i wyniósł -5. Jest to kolejny
rok, w którym wzrosła liczba zgonów. Było to zapewne związane z panującą w kraju epidemią.
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ROZDZIAŁ 2
Bud żet Gminy
2.1. Realizacja budżetu
Budżet gminy na 2021 rok przyjęty został Uchwałą Nr XXIII/194/20 Rady Gminy
Sicienko z dnia 30 grudnia 2020 roku i zakładał dochody w kwocie 56.024.643,61 zł
oraz wydatki w wysokości 63.613.530,11 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu
gminy w wysokości 7.588.886,50 zł były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych w kwocie 622.462,37 zł, kredyt długoterminowy w kwocie
2.761.000,00 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.453.389,13 zł oraz przychody
z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu w kwocie 2.752.035,00 zł.

2.2. Realizacja dochodów
W okresie sprawozdawczym, zrealizowano dochody w wysokości 72.308.756,80 zł,
co stanowi 98,81% planowanych wpływów. Wykonane w 2021 roku dochody były wyższe
o 8,9% niż w 2020 roku. W ramach powyższej kwoty dochody majątkowe zrealizowane zostały
w kwocie 11.613.469,76 zł, tj. 87,85% planowanych wpływów, w tym wpływy ze sprzedaży
mienia w łącznej wysokości 1.437.023,30 zł. Natomiast dochody bieżące zostały wykonane
w wysokości 60.695.287,04 zł, co stanowi 101,22% planu.
Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:
− dochody własne – 27.989.435,90 zł, co stanowi 104,19% planu,
− dotacje i środki unijne – 30.198.962,90 zł, co stanowi 93,79% planu,
− subwencje – 14.120.358,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
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Struktura dochodów budżetowych wg źródeł
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W 2021 roku dochody własne stanowią 39,00% zrealizowanych dochodów ogółem i są o 4,00%
wyższe od wykonanych w 2020 roku.
Na kwotę dochodów własnych składają się:
 wpływy z podatków i opłat – 13.045.434,54 zł. Dochody te wzrosły w stosunku
do 2020 roku o 8,59%,
 dochody z majątku gminy – 1.462.122,58 zł. W 2021 roku nastąpił znaczny wzrost tych
dochodów w stosunku do 2020 roku o 366,96%, co spowodowane jest sprzedażą
nieruchomości gruntowych i innych składników majątkowych będących własnością
Gminy,
 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego
podatku zamieszkałych na obszarze gminy (PIT) – 11.677.916,00 zł. Wpływy
z tego tytułu w 2021 roku są wyższe o około 14,18% w stosunku do roku poprzedniego,
 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego
podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy (CIT) – 584.147,07 zł.
Wpływy z tego tytułu są wyższe w stosunku do 2020 roku o 1195,71%,
 inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów – 1.219.815,71 zł.
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Struktura zrealizowanych w 2021 roku
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Dotacje i środki unijne stanowią 42,00% osiągniętych w 2021 roku dochodów ogółem.
Zrealizowane w tym zakresie dochody były o 1,76% niższe niż w 2020 roku.
Na kwotę dotacji i środków unijnych składają się min.:
 dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
– 18.124.435,86 zł,
 dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 1.107.778,14 zł,
 środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
– 2.510.103,00 zł,
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i innych jednostek samorządu
terytorialnego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
zawartych z tymi organami – 216.722,48 zł,
 środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 3.000.000,00 zł,
 środki z Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych
w łącznej kwocie 2.253.780,00 zł,
 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 450.000,00 zł,
 środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 108.732,00 zł,
 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w łącznej wysokości – 33.868,52 zł.
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Struktura zrealizowanych w 2021 roku dotacji
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W 2021 roku subwencja ogólna stanowi 19,00% zrealizowanych dochodów ogółem
i jest o 14,22% wyższa niż w roku poprzednim.
Na kwotę otrzymanej subwencji składa się część oświatowa w wysokości 10.564.889,00 zł,
część wyrównawcza w wysokości 1.960.948,00 zł oraz środki na uzupełnienie subwencji
ogólnej w wysokości 1.594.521,00 zł.
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Podział subwencji ogólnej w 2021 roku
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Zgodnie z ewidencją ludności na dzień 31 grudnia 2021 roku liczba mieszkańców Gminy
Sicienko wynosiła 10.084 osoby.
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W związku z tym osiągnięty w 2021 roku dochód na 1 mieszkańca gminy wynosił 7.170,64 zł,
co oznacza wzrost w stosunku do 2020 roku o 7,61%.
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2.3. Realizacja wydatków
Zrealizowane

w

2021

roku

wydatki

wyniosły

72.405.295,99

zł.

Kwota

ta stanowi 89,86% przewidywanych środków. Wydatki w 2021 roku były o 15,84% wyższe niż
w 2020 roku. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości
52.458.734,46 zł, tj. 93,21% planu. Wydatki bieżące w 2021 roku były o 8,15% wyższe niż
w roku poprzednim. Wydatki majątkowe wynosiły 19.946.561,53 zł, co stanowi 28,00%
przewidywanych wydatków ogółem. Zadania ujęte w budżecie gminy realizowane były
zgodnie z planem. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności oraz niższych
kosztów realizacji zadań. Zabezpieczone zostały potrzeby w zakresie realizacji zadań
nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana była ustawa Prawo
Zamówień Publicznych.

Struktura zrealizowanych w 2021 roku
wydatków budżetowych

28%

wydatki bieżące

72%

wydatki majątkowe
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Struktura wydatków budżetowych w 2021 roku
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Uwzględniając dane demograficzne na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowane wydatki
gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły 7.180,22 zł, co oznacza wzrost
w stosunku do 2020 roku o 14,48%.
W

2021

roku

największą

pozycję

w

budżecie

stanowiły

wydatki

związane

z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie. Drugą pozycję
w budżecie gminy stanowiły wydatki na oświatę. Ważną dziedziną jest również gospodarka
komunalna, w zakresie której Gmina ponosi znaczne wydatki na rozbudowę sieci
kanalizacyjnej. Ponadto duże wydatki poniesiono na poprawę jakości dróg gminnych,
w tym na budowę i przebudowę dróg asfaltowych.

Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe gminy w 2021 roku wyniosły 19 946 561,53 zł, tj. 82,12% planu, z czego
3.000.000,00 zł przeznaczono na objęcie przez gminę udziałów w spółce SIM, a 16.946.561,53
zł przeznaczono na zadania inwestycyjne.
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Środki te przeznaczone były na realizację wydatków w zakresie:
 rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej – 109.928,17 zł,
 budowy i modernizacji infrastruktury drogowej – 5.380.082,15 zł,
 gospodarki nieruchomościami – 3.926.865,24 zł,
 montażu klimatyzacji i centrali telefonicznej w pomieszczeniach UG i GOPS –
55.017,70 zł,
 dofinansowania OSP i Policji – 43.426,13 zł,
 modernizacji obiektów oświatowych – 1.071.802,30 zł,
 rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko i rozbudowy sieci
kanalizacyjnych – 8.902.697,02 zł,
 rozbudowy oświetlenia ulicznego – 241.974,43 zł,
 budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych – 173.563,39 zł,

Struktura zrealizowanych w 2021 roku
wydatków majątkowych
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Środki na inwestycje pochodziły z:
 dochodów własnych gminy – 10.106.906,37 zł,
 kredytu – 96.539,19 zł,
 dotacji z powiatu bydgoskiego – 88.100,00 zł,
 środków unijnych – 2.179.317,28 zł,
 środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.510.103,00 zł,
 środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 3.000.000,00 zł,
 środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.425.925,28 zł.

Źródła finansowania wydatków majątkowych
środki z BP
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a poniesionymi wydatkami ogółem, na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił -96.539,19 zł
i sfinansowany został środkami pochodzącymi z kredytu.
Natomiast nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi, na koniec 2021 roku wyniosła 8.236.552,58 zł.
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Zadłużenie gminy
Zadłużenie

gminy

na

31

grudnia

2021

roku

wynosiło

9.255.800,00

zł,

co stanowi 12,80% wykonanych dochodów. Gmina posiada następujące zobowiązania
długoterminowe:
•

pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na realizację inwestycji dotyczących rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
na terenie gminy,

•

kredyty bankowe zaciągnięte w latach 2018 – 2021 na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek.

Zadłużenie gminy w stosunku do dochodów ogółem
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Koszty związane z obsługą zadłużenia w 2021 roku wyniosły 60.492,63 zł.

Kwota

ta stanowi 0,08% wydatków ogółem.
Uwzględniając liczbę mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie gminy na
jednego mieszkańca wynosiło 917,87 zł.
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Zadłużenie gminy w stosunku do nadwyżki operacyjnej
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Wysokość nadwyżki operacyjnej osiągniętej na koniec 2021 roku powiększonej o dochody
ze sprzedaży majątku wynosi 9.673.575,88 zł, natomiast zadłużenie Gminy Sicienko z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 9.255.800,00 zł. Dopuszczalny wskaźnik spłaty
w 2021 roku zobowiązań określony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych wynosi 18,03%. Na spłatę kredytów i pożyczek wraz z należnymi
odsetkami w 2021 roku wydatkowano 1.486.810,63 zł. Ustalony w oparciu o powyższe
przepisy wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu zadłużenia gminy wynosił 3,77%.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że zadłużenie gminy z tytułu kredytów
i pożyczek jest na bezpiecznym poziomie.

Przychody i rozchody
Planowane

w

2021

roku

przychody

budżetu

gminy

w

wysokości

8.817.202,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 15.841.824,64 zł,
co stanowi 179,67% planu.
Na powyższą kwotę składają się środki:
•

pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w wysokości 2.662.957,72 zł,

•

z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3.642.460,35 zł,
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•

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym związane
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 5.349.088,57 zł,

•

z kredytów długoterminowych w wysokości 4.187.318,00 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 1.426.318,00 zł w okresie sprawozdawczym
zostały wykonane w pełnej kwocie. W ramach powyższego w roku 2021 dokonano spłaty
należnych rat:
•

pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na realizację przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie
Sicienko” w wysokości 460.240,00 zł,

•

kredytów długoterminowych przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 966.078,00 zł.

Realizacja zadań z udziałem środków zewnętrznych
W Gminie Sicienko w 2021 roku realizowano następujące projekty współfinansowane
ze środków zewnętrznych:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie
Zadanie to realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: Region przyjazny środowisku działania:
Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT. W 2021 roku
wydatkowano na ten cel 5.819.164,26 zł. W ramach zadania wykonano wszystkie prace
budowlano-montażowe, dokonano rozruchu technologicznego oraz oddano do użytku nowy
układ technologiczny oczyszczalni.
Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko
Zadanie to realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działania: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. W 2021 roku wydatkowano
655.131,01 zł na prace związane z budową IV etapu sieci kanalizacyjnej w Kruszynie. Zadanie
zostało zrealizowane.
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Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na działce 48/4
w Wojnowie
Zadanie to realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014 – 2020 osi priorytetowej: Efektywność energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna w regionie. W okresie 2021 roku wydatkowano 522.231,71 zł na przebudowę
i modernizację budynku socjalnego dla potrzeb pracowników oczyszczalni i sąsiadującego
PSZOK.
Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020
Gmina jest Partnerem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego
Obszaru Funkcjonalnego. Na wydatki związane z członkostwem Gminy w strukturach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w 2021 roku przeznaczono środki w łącznej
wysokości 3.367,47 zł na udzielenie dotacji celowej dla Miasta Bydgoszczy, jako podmiotu
realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020 oraz pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Gminy Sicienko
w realizacji tego zadania.
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez
zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych
Gmina Sicienko przystąpiła do realizacji programu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim.
Głównym celem programu było wyposażenie każdej z sześciu szkół w jedną tablicę. Zadanie
to realizowane jest

przy współudziale środków unijnych. W roku 2015 szkoły zostały

wyposażone w tablice multimedialne. Gmina Sicienko zobowiązana jest do współfinansowania
niezbędnych wydatków związanych z trwałością projektu. W 2021 roku realizowane były
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem serwerów, które są niezbędne do utrzymania
systemu dystrybucji edukacyjnych. System ten umożliwia nauczycielom, uczniom i rodzicom
korzystanie z interaktywnych zasobów multimedialnych i zapewnia doskonałe narzędzie
do pracy w szkołach. Udział gminy w pokryciu wydatków bieżących związanych z realizacją
programu wyniósł 605,75 zł.
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Remont budynku użyteczności publicznej

z

przeznaczeniem na

świetlicę wiejską

w Wojnowie i remont świetlicy wiejskiej w Osówcu
Zadanie zrealizowane zostało w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 - 2020. W 2021 roku wydatkowano 390.686,32 zł, na wykonanie przebudowy
budynku nr 18 w Wojnowie na potrzeby świetlicy wiejskiej. Prace obejmowały wymianę
pokrycia dachowego, docieplenie ścian całego budynku oraz przebudowę pomieszczeń
wewnątrz budynku. Ponadto wykonano częściowy remont w świetlicy wiejskiej
w Osówcu polegający na uzupełnieniu tynków wewnętrznych, malowaniu ścian
oraz uzupełnieniu zniszczonych płytek posadzkowych.
Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko – edycja 2
Gmina Sicienko w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dorośli-Dzieciom realizuje projekt
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania RPKP
10.01.02 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Kształcenie ogólne w ramach ZIT
RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest rozwijanie
kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce,
kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe,
rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Projekt będzie realizowany w Szkole
Podstawowej w Strzelewie – zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego, matematyki
oraz przedmiotów przyrodniczych. Zostaną także przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli
oraz zakupione pomoce dydaktyczne – robot do nauki języka angielskiego oraz tablice
interaktywne. Na realizację projektu w 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 63.871,15
zł na przekazanie dotacji dla stowarzyszenia.

Fundusz sołecki
Uchwałą Nr XXXV/285/14 z dnia 31 marca 2014 roku Rada Gminy Sicienko wyraziła zgodę
na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe
pod uwagę, na 2021 roku zostały naliczone środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej
wysokości 656.807,96 zł. Kwota ta została przyznana 21 sołectwom wchodzącym w skład
gminy, zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim.
W ustawowym terminie do Wójta Gminy wpłynęło 21 wniosków wskazujących
przedsięwzięcia do realizacji ze środków Funduszu sołeckiego na łączną kwotę 656.807,96 zł.
Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia spełniały wymogi ustawy
i zostały ujęte w budżetu gminy do realizacji w 2021 roku. W okresie sprawozdawczym
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na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie 609.236,56 zł, co stanowi 92,76 %
planowanych na ten cel środków. Niższe wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności
po przeprowadzonych postępowaniach na wyłonienie wykonawcy, realizacji części zadań
systemem gospodarczym z wykorzystaniem pracowników zatrudnionych w ramach robót
publicznych oraz skazanych. W związku z wystąpieniem pandemii Covid-19 zrezygnowano
z realizacji zadań w zakresie organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców.

Mienie gminy
Gmina

Sicienko

jest

właścicielem

gruntów

o

łącznej

powierzchni

508.2237 ha, na które składają się tereny sklasyfikowane jako:
•

grunty rolne,

•

łąki i pastwiska,

•

lasy i grunty zakrzewione,

•

grunty rolne zabudowane,

•

tereny zabudowane, inne tereny zurbanizowane,

•

grunty stanowiące drogi (polne, utwardzone i asfaltowe),

•

inne tereny (cmentarze, nieużytki, stawy, rowy),

•

tereny różne o powierzchni.

Ponadto Gmina Sicienko jest użytkownikiem wieczystym gruntów o łącznej powierzchni
27.1001 ha. We władaniu Gminy na zasadach samoistnego posiadacza znajdują się grunty
o powierzchni 39.9868 ha, natomiast w użytkowaniu 0,5518 ha.
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Wyszczególnienie

składników mienia

Wartość księgowa
na dzień
01.01.2021 r.

Wartość księgowa

Przychody

na dzień 31.12.2021 r.

Rozchody

komunalnego

ilość ha

wartość

Grunty

509.7891

8 502 254,00

798 753,48

146 777,91

Budynki i lokale

-

26 195 577,14

4 074 910,64

2 998 325,57

27 272 162,21

-

60 045 330,36

28 933 503,99

12 136 243,57

76 842 591,05

-

504 132,70

58 399,79

58 399,79

804 132,70

-

1 031 661,43

25 277,80

0

1 056 939,23

-

821 203,16

0

0

821 203,16

-

2 313 591,18

46 693,93

24 220,82

2 336 064,29

-

3 346 701,07

373 426,50

0

3 720 127,57

-

1 175 059,98

95 668,50

17 143,90

1 253 584,58

-

104 235 511,29

34 406 634,63

15 381 111,56

123 261 034,36

Obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
Kotły i maszyny
energetyczne

ilość ha

wartość

508.2237

9 154 229,57

Maszyny, urządzenia
i aparaty ogólnego
zastosowania
Specjalistyczne
maszyny, urządzenia
i aparaty
Urządzenia
techniczne
Środki transportu
Narzędzia,
przyrządy,
ruchomości,
wyposażenia
RAZEM

Wartość całego mienia Gminy Sicienko na dzień 31.12.2021 roku stanowiła kwotę
123.261.034,36 zł, co przedstawiono w powyższej tabeli.
Na dzień 31.12.2021 roku Gmina Sicienko poniosła koszty niezakończonych środków trwałych
w budowie (inwestycji) na kwotę 11.751.583,37 zł.
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ROZDZIAŁ 3
Działalność sek cji poda tkó w i op łat

3.1. Podatek rolny, leśny i od nieruchomości
W 2021 roku w sprawie ustalenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
wydanych zostało 7911 decyzji. W trakcie roku w związku ze zmianami wynikającymi
z zawartych umów kupna sprzedaży, darowizny, a także zmian w ewidencji gruntów
i budynków wydane zostało 1149 decyzji zmieniających wysokość zobowiązania
podatkowego. Powyższe decyzje dotyczyły 5978 jednostek wymiarowych dla 10178
podatników. Złożonych zostało 115 deklaracji ustalających wysokość podatków od osób
prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej.
Zgodnie z art. 12 ust 1 punkt 4 oraz ust. 3-8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku
rolnym zwolnienie i ulga z tytułu nabycia gruntów przysługuje, jeżeli podatnik nabywa
lub obejmuje grunty o powierzchni mniejszej niż 100 ha i do powierzchni łącznie
nieprzekraczającej 100 ha. W 2021 roku wydano 18 decyzji w sprawie udzielenia zwolnienia
i ulgi z tego tytułu. Udzielono również 4 ulg inwestycyjnych zgodnie z art. 13 ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym.
Zaległości w płatności powyższych podatków na koniec 2021 roku posiadało 765 podatników,
w tym powyżej 6 miesięcy - 234. Kwota zaległości na koniec 2021 roku wynosiła 1.396.278,79
zł. W 2021 roku rozpatrzono 17 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.
Uwzględniając trudną sytuację podatników decyzje pozytywne dotyczyły 13 podatników,
natomiast negatywne 1 podatnika. Pozostałe wnioski, ze względu na brak uzupełnienia
pozostawiono bez rozpatrzenia. O odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych
zwrócił się 1 podatnik, którego wniosek rozpatrzono negatywnie.

3.2. Podatek od środków transportowych
W 2021 roku złożonych zostało 8 deklaracji ustalających wysokość podatków od osób
prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej dla 41 pojazdów. Natomiast osoby
fizyczne złożyły 31 deklaracji dotyczących 214 pojazdów.
Zaległości w płatności powyższego podatku na koniec 2021 roku wyniosły 27.094,10 zł.
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3.3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W 2021 roku do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie
ze złożonymi deklaracjami, zobowiązanych było 3605 gospodarstw domowych. Liczba osób
zamieszkujących w tych gospodarstwach wynosiła 9068. W trakcie roku złożonych zostało
109 nowych deklaracji oraz 439 korekty zmieniające wysokość opłaty. Zaległości w płatności
powyższej opłaty na koniec 2021 roku posiadało 712 gospodarstw domowych, w tym powyżej
6 miesięcy - 356. Kwota zaległości na koniec 2021 roku wynosiła 362.509,58 zł.
W 2021 roku wpłynęło 5 wniosków o umorzenie zaległości z tytułu powyższej opłaty, z czego
3 rozpatrzono pozytywnie, a 2 negatywnie. Ponadto wpłynęły 2 wnioski o rozłożenie zaległości
na raty, z czego 1 rozpatrzono pozytywnie, a 1 negatywnie.

3.4. Egzekucja zaległości
W 2021 roku w stosunku do dłużników z tytułu podatków i opłat wystawiono łącznie
1139

upomnień.

W

stosunku

do

najbardziej

zalegających

wystawiono

łącznie

113 tytułów wykonawczych w celu przymusowego wyegzekwowania należności.

3.5. Najem, dzierżawa i wieczyste użytkowanie
Zaległości z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie, najem oraz dzierżawy na koniec
2021 roku łącznie wynosiły 36.283,40 zł. W 2021 roku wpłynął 1 wniosek
o umorzenie opłat z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, który został rozpatrzony negatywnie.
W zakresie zaległości z dochodów z tytułu czynszu najmu i dzierżawy oraz wieczystego
użytkowania wystawiono 48 wezwań do zapłaty.

3.6. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego przez producentów rolnych
W 2021 roku wydano 510 decyzji ustalających wysokość zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych. Łączna
kwota wypłaconego zwrotu wynosiła 956.175,64 zł. W związku z realizacją zadania
dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego przyjęto wraz z wnioskami 3214 faktur
potwierdzających zakup ON.
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3.7. Zaświadczenia
W 2021 roku wydane zostały 122 zaświadczenia dotyczące wielkości gospodarstwa,
dochodowości oraz o niezaleganiu w płatności zobowiązań podatkowych. Udzielono również
153 odpowiedzi na zapytania od Naczelników Urzędów Skarbowych, Komorników, Policji,
a także Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotyczące wielkości gospodarstwa
oraz wysokości wnoszonych składek na ubezpieczenie do 1993 roku.

3.8. Pomoc publiczna
W

zakresie

pomocy

publicznej

w

2021

roku

wydano

71

zaświadczeń

o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie. Poprzez wprowadzenie danych do Systemu
Rejestracji Pomocy Publicznej odnotowano 585 przypadków udzielenia pomocy publicznej
w rolnictwie i rybołówstwie. Natomiast do Systemu Harmonogramowania, Rejestracji
i

Monitorowania

Pomocy

Publicznej

(SHRIMP)

wprowadzono

dane

dotyczące

5 przypadków udzielenia pomocy publicznej.

str. 29

ROZDZIAŁ 4
Info rma cja o realizacji po lityk i, prog ra mó w i strateg ii
4.1

Strategia i Programy Rozwoju Gminy Sicienko na lata 2015 – 2020+

4.1.1 Czym jest i po co strategia rozwoju gminy?
Strategie lokalnych społeczności oparte są o szereg milcząco przyjmowanych (ale nie
zawsze uświadamianych) założeń. Jednym z najważniejszych jest idea „rozwoju”, rozumiana
z reguły w kategoriach ilościowych i opisywana wskaźnikami oraz miarami o takim
charakterze. Innym jest prawo (tzn. legitymacja) lokalnych władz samorządowych
do decydowania o kierunkach i tempie owego rozwoju, priorytetach inwestycyjnych,
politykach sektorowych (np. polityce oświatowej, kulturalnej) – przynajmniej w zakresie
w jakim decyduje o tym wydatkowanie środków publicznych, zarządzanie publicznym
majątkiem oraz wydawanie decyzji administracyjnych. Faktycznie wpływ lokalnych władz,
zwłaszcza w niewielkich społecznościach, na wszystko co dzieje się na obszarze ich władztwa,
jest znacznie większy, bo dotyczy także sfer i relacji nieformalnych oraz psychospołecznych.
W dalszej perspektywie wdrażanie strategii rozwoju gminy, jej realizacja zaowocować
powinna:
•

większą efektywnością i racjonalnością wykorzystania potencjałów gminy,

•

aktywizacją i wzrostem inicjatywności oraz przedsiębiorczości w społeczności lokalnej,

•

wsparciem, ujawnieniem bądź wykreowaniem lokalnych liderów,

•

przygotowaniem i praktycznym stosowaniem narzędzi strategicznego planowania
oraz zarządzania gminą, a także orientacji lokalnej polityki samorządu,

•

regulacją oraz poprawą funkcjonalności stosunków pomiędzy społecznością lokalną
i władzami samorządowymi gminy,

•

szeregiem konkretnych przedsięwzięć, instytucji, efektów podjętych działań
oraz inicjatyw społecznych i indywidualnych.
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4.1.2 Misja i krótkie omówienie priorytetów strategicznych
Strategia i Programy Rozwoju Gminy Sicienko na lata 2015 – 2020+ została
opracowana w oparciu o niżej wymienione założenia:
•

strategia oparta jest na rzetelnej analizie: diagnozie i ocenie kondycji, uwarunkowań
i prognoz rozwoju gminy i jej społeczności,

•

strategia jest kontynuacją, rozwinięciem oraz niezbędną korektą poprzedniej „Strategii
Rozwoju Gminy Sicienko na lata 2000-2015”,

•

strategia opiera się o ideę rozwoju racjonalnego, zrównoważonego, stymulowanego,
planowanego i kontrolowanego,

•

strategia proponuje i implementuje idee Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność (RLKS),

•

rekomenduje wykorzystanie lokalnych, endogennych potencjałów i zasobów,

•

rekomenduje i generuje współpracę międzysektorową JST oraz międzynarodową,

Strategia i Programy Rozwoju Gminy Sicienko na lata 2015-2020+ :
•

jest zgodna z innymi strategiami oraz dokumentami strategicznymi (równoległymi
i wyższego rzędu),

•

rekomenduje służebny charakter administracji publicznej/samorządowej (RLKS),

•

horyzont czasowy strategii określono symbolicznie na rok 2020+, co odnosi się z jednej
strony do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020, ale zarazem perspektywy
wykraczającej strategicznie poza ten czas,

•

strategia obejmuje głównie kwestie i działania realizowane w obszarze gminy Sicienko
– na rzecz społeczności lokalnej, ale też o charakterze metropolitalnym, regionalnym,
krajowym i międzynarodowym, związane z dobrymi relacjami i uwarunkowaniami
zewnętrznymi.

Mając powyższe na uwadze została określona i zdefiniowana „Nowa” MISJA (WIZJA) 2015
– 2020+, która brzmi:
„Gmina Sicienko dobrym i bezpiecznym miejscem do życia i inwestowania, ojczyzną
wykształconych, aktywnych i zdrowych mieszkańców, w harmonijnych relacjach z
sąsiadami i środowiskiem”
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Strategia i Programy Rozwoju Gminy Sicienko na lata 2015-2020+ została poddana
konsultacjom społecznym, po czym Uchwałą Nr VI/33/15 Rady Gminy Sicienko z dnia
29 kwietnia 2015 r. została przyjęta.
Do realizacji tak zdefiniowanej misji mają posłużyć cztery Cele nadrzędne:
•

Cel nadrzędny 1 – Zrównoważony, kierowany przez społeczność, rozwój gminy
Sicienko.

•

Cel nadrzędny 2 – Nowoczesna, ekonomiczna i przyjazna środowisku zaspokajająca
potrzeby i aspiracje mieszkańców infrastruktura komunalna.

•

Cel nadrzędny 3 – wykształcona, zdrowa, sprawna fizycznie uczestnicząca aktywnie
w kulturze i życiu społecznym społeczność mieszkańców.

•

Cel nadrzędny 4 – Wysokie standardy warunków życia i mieszkania, bezpieczeństwa
i pomocy społecznej, inwestowania, rekreacji, którym hierarchicznie podporządkowano
cele strategiczne cele operacyjne i konkretne zadania.

•

Cele nadrzędne – ogólne, odwołujące się do wizji i misji rozwoju gminy.

•

Cele strategiczne – bezpośrednio związane z celami nadrzędnymi. Narzędziem
ich realizacji są najczęściej strategiczne (lub i sektorowe) programy.

•

Cele operacyjne – (cele niższego poziomu) każdy z tych celów wiąże się bezpośrednio
z konkretnym celem strategicznym, czasami więcej niż jednym. Ich realizacji służą
operacyjne programy oraz większe projekty.

•

Zadania – uszczegółowione działania lub mniej złożone projekty.

Strategia gminy zamieszczona jest w Biuletynie informacji publicznej, na stronie internetowej
www.bip.sicienko.pl gdzie można szczegółowo zapoznać się z tym dokumentem.
Analiza realizacji strategii i weryfikacja osiągniętych rezultatów (poprzez stosowne wskaźniki)
odbywa się poprzez bieżący monitoring realizacji Strategii Rozwoju Gminy Sicienko.
Monitorowanie strategii odbywa się przede wszystkim poprzez obserwację rezultatów
realizacji poszczególnych celów i programów, ponadto przez obserwację i analizę zmian
wielkości określonych mierników/wskaźników, będących miarą osiągnięcia wyznaczonych
celów.
Prowadzenie monitoringu odbywa się na dwóch płaszczyznach, różniących się celami,
którym służyć ma ten monitoring, oraz poziomem szczegółowości monitoringu.
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Pierwsza – ogólna – wskaźniki świadczące o stanie rozwoju gminy. Są to ogólne wskaźniki,
które oddają charakter i są konsekwencją całościowych zmian stanu rozwoju (wartość
wskaźnika jest efektem synergii różnych procesów zachodzących na terenie gminy, a więc
w najbardziej syntetyczny sposób oddają kondycję społeczno-gospodarczą gminy Sicienko.
Wskaźniki te są podstawą porównywania stanu rozwoju różnych gmin i regionów,
a więc ich wartość jest ważna dla obiektywnej oceny poziomu rozwoju gminy oraz tempa
rozwoju na tle innych gmin i województwa. Powyższe wskaźniki odnoszą się bezpośrednio
do priorytetów rozwoju gminy, a więc pozwalają na ocenę tempa i charakteru procesu rozwoju
i modernizacji (zmian) gminy. Płaszczyzna ta w istocie dotyczy oceny rozwoju (zmiany)
w szerszym kontekście: województwa, kraju.
Druga – szczegółowa – a zarazem kluczowa – stanowiąca monitoring realizacji przedsięwzięć
zidentyfikowanych na etapie uszczegóławiania ustaleń strategii. Są to przedsięwzięcia, których
realizacja – pomimo jednostkowego charakteru każdego z zadań – będzie się wiązała
z osiągnięciem określonych celów i korzyści, rozwiązaniem danego problemu lub przyczyni
się do aktywizacji społeczno-gospodarczej na większą skalę.

4.1.3 Ewaluacja ogólnego poziomu rozwoju gminy
Ewaluacja ogólnego poziomu rozwoju gminy prowadzona jest wg schematu
zaproponowanego w dokumencie bazowym. Żeby była ona miarodajna i obiektywna odnosi się
do tych samych wskaźników. Również źródło pozyskiwania danych jest to samo.
Głównie są to dane publikowane przez GUS oraz BDL. Niestety na chwilę obecną (kwiecień
2022 r.) w większości publikowane są dane statystyczne obowiązujące na koniec roku 2020.
Tylko w niewielkim zakresie opublikowane są dane statystyczne na dzień 30.06.2021 r.,
które zostały również uwzględnione w tab. 1. Poniższa tabela obrazuje ewaluację przyjętych
w strategii wskaźników ogólnego poziomu rozwoju gminy.
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Tab. 1. Monitoring ogólnego poziomu rozwoju gminy
Wskaźnik

Stan według roku bazowego
Polska

Stan dla gminy

Źródło danych

GUS-BDL (Ludność wg

Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Dynamika zmiany liczby
mieszkańców gminy, pozycja
gminy na tle regionu i kraju

Rynek pracy - stopa bezrobocia
rejestrowanego (w %)

Gospodarstwa domowe
korzystające ze środowiskowej
pomocy społecznej wg.
kryterium dochodowego

Przeciętna dalsza długość życia

2013 – 38 495 659

2013 – 2 092 564

2013 – 9 755

2014 – 38 478 602

2014 – 2 089 992

2014 – 9 798

2017 – 38 433 558

2017 - 2 082 944

2017 – 10 054

2018 – 38 411 148

2018 – 2 077 775

2018 – 10 139

2019 – 38 382 576

2019 – 2 072 373

2019 – 10 241

2020 – 38 354 173

2020 – 2 069 273

2020 - 10 266

2021 - 38 162 224

2021 – 2 054 163

2021 – 10 342

2013 – 13,4

2013 – 18,2

2013 – 13,8

2014 – 11,4

2014 – 15,5

2014 – 11,8

2017 – 6,6

2017 - 9,9

2017 – 6,4

2018 – 5,8

2018 – 8,8

2018 – 5,5

2019 – 5,2

2019 – 7,9

2019 – 4,1

2020 – 6,2

2020 – 8,9

2020 – 5,1

2021 - 5,4

2021 - 7,7

2021 -

2013 – 1 211 290

2013 – 90 320

2013 – 306

2014 – 1 145 794

2014 – 84 959

2014 – 248

2017 – 956 149

2017 – 70 864

2017 – 192

2018 – 896 157

2018 – 64 998

2018 - 196

2019 – 825 006

2019 – 61 088

2019 - 178

2020 - 762 536

2020 – 55 996

2020 - 155

2014

2019

2014

2019

M- 19,2

M - 19,3

M - 18,8

M – 19,0

K – 24,3

K – 24,2

K – 23,8

K – 23,7

mężczyzn i kobiet w wieku 60
lat (w latach)

2020

2020

M –17,4

M – 17,6

K – 23,0

K – 23,0

faktycznego miejsca
zamieszkania); Dane z
ewidencji ludności

GUS – BDL (Rynek
Pracy - Bezrobocie stopa bezrobocia
rejestrowanego)

3,8

GUS - BDL (Ochrona
zdrowia i opieka
społeczna)

GUS - BDL (Stan
ludności i ruch
analogicznie jak w
województwie

naturalny - Przeciętne
dalsze trwanie życia)
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Obciążenie demograficzne
(ludności w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym)

2013 – 57,6

2013 – 57,0

2013 – 53,0

2014 – 58,8

2014 – 58,1

2014 – 53,5

2017 – 63,4

2017 – 62,5

2017 – 55,5

2018 – 65,1

2018 – 64,1

2018 - 56,3

2019 – 66,7

2019 – 65,6

2019 – 56,5

2020 – 68,0

2020 – 67,0

2020 – 57,6

GUS-BDL

Powyższe dane obrazują, że w przeciwieństwie do całego kraju jak i województwa KujawskoPomorskiego, gdzie liczba mieszkańców z roku na rok jest mniejsza, to liczba mieszkańców
gminy Sicienko, nieznacznie ale systematycznie wzrasta. Zarejestrowana stopa bezrobocia
od kilku lat zmniejszała się. W roku 2020 wzrosła praktycznie o jeden punkt procentowy
na każdym z analizowanych poziomów. Niewątpliwie był to efekt spowolnienia gospodarki
co nastąpiło w wyniku działania i ogłoszenia w I kw. 2020 pandemii koronawirusa COVID-19.
Jednak już w roku 2021 stopa bezrobocia ponownie spadała i na 30 czerwca 2021 r., osiągnęła
poziom rok 2019, pomimo, że stan pandemii koronawirusa w roku 2021 cały czas trwał,
a kolejne fale zachorowań były coraz gorsze. Niestety śmiertelne żniwo wirusa Sars-cov2
przyczyniło się do tego, że w sposób bardzo istotny w stosunku do stanu z przed pandemii
zmniejszyła się przeciętna długość lat życia zarówno kobiet jak i mężczyzn w wieku powyżej
60 lat. Systematycznie spada na terenie gminy liczba gospodarstw domowych korzystająca
ze środowiskowej pomocy społecznej wg. kryterium dochodowego. Niestety dane statystyczne
nadal wskazują, że jesteśmy społeczeństwem coraz starszym, liczba osób w wieku
nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym zwiększa się i wzrósł
w stosunku do roku poprzedniego o ok. 2 % na wszystkich analizowanych poziomach.
Tzw. naturalny ruch ludności, obejmujący główne procesy demograficzne przebiega w gminie
Sicienko pod przemożnym wpływem bliskości Bydgoszczy. Polega on między innymi na dużej
skali migracji, wyższej ruchliwości przestrzennej i społecznej oraz swoistej selekcji społecznodemograficznej, która towarzyszy tym procesom, a zarazem jest ich efektem.
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Wzrost liczby ludności jest głównie efektem suburbanizacji – napływem mieszkańców
Bydgoszczy, obejmując przede wszystkim osoby i rodziny w wieku produkcyjnym (faza
mobilna), lepiej sytuowane, posiadające
relatywnie
oraz

większy

wyższe
potencjał

wykształcenie
motywacyjny

i przedsiębiorczy. Proces ten dotyczy całego
B-TOF, ale przebiega w różnym natężeniu.
Niestety od lat istotnym problemem jest to,
że znacząca część nowych mieszkańców
gminy nie melduje się na terenie gminy.
W gminie Sicienko duże znaczenie ma
ponadto rolniczy jej charakter, a co za tym
idzie specyficzne cechy demograficzne
i wzorce zachowania. W gminie Sicienko proces ten jest bardzo zróżnicowany.
Kilka miejscowości i sołectw rozwijało się bardzo dynamicznie: Osówiec, Kruszyn, Pawłówek,
Sicienko - to tereny najintensywniej rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego. Ponadto
systematycznie przybywa mieszkańców sołectwa Dąbrówka Nowa i stołecznego Sicienka.
Kilka innych ledwo podtrzymało swój potencjał demograficzny: Chmielewo, Gliszcz, Murucin,
Nowaczkowo, Teresin, Trzemiętówko, Wierzchucic, Zawada-Ugoda, Wojnowo i Zielonczyn.
Kilka sołectw zmniejsza liczbę ludności: Łukowiec, Samsieczno, Strzelewo, Wierzchucinek.
Osadnictwo na terenie gminy Sicienko jest rozproszone w 39 miejscowościach. Największe
wsie pod względem liczby zameldowanych mieszkańców to: Osówiec – 1367,
Kruszyn – 925 i Sicienko – 931. Ponad połowa mieszkańców gminy mieszka w 6 największych
wsiach, ale równocześnie jest aż 15 małych wsi, w których zamieszkuje mniej niż 100 osób.
Nowe osadnictwo dodatkowo rozprasza istniejącą zabudowę, gdyż lokowane jest nie na starych
siedliskach, ale osobno, tworząc z czasem nowe osiedla. Podobnie jak powierzchnia
mieszkalna, tak też rośnie średnia wielkość działki budowlanej. Stwarza to warunki
do wytwarzania się nowych zjawisk z zakresu ekologii przestrzeni, enklaw „nowych”
najczęściej

zamożnych

i

niezwiązanych

z

rolnictwem

społeczności

mieszkańców

i tych starych związanych z rolnictwem.
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W ostatnich 2-3 latach na terenie gminy obserwujemy nowe zjawisko, zabudowę deweloperską.
Tylko w roku 2021 można było zaobserwować budowę nowego
osiedla

domków

jednorodzinnych

przy

ul.

Nakielskiej

w Sicienku, budowę 9 domów
jednorodzinnych w Mochlu,
oddane do użytku osiedle kilku domów w Dąbrówce Nowej.
W Sicienku deweloper realizuje również budowę budynku
wielolokalowego (18 lokali mieszkalnych) i zapowiada już
budowę kolejnego budynku w sąsiedztwie. W najbliższym
czasie zapowiadane są również kolejne realizacje przez innych
inwestorów, w tym osiedle bloków mieszkalnych w Wojnowie,
gdzie ustalone zostały warunki zabudowy, a dla kolejnego
obszaru procedowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz osiedle
domów jednorodzinnych w Dąbrówce Nowej. Przygotowywana jest także realizacja
wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Sicienku w ramach Samorządowej
Inicjatywy Mieszkaniowej na realizację której Gmina otrzymała 3 mln zł dotacji z budżetu
państwa.

4.1.4 Krótkie omówienie stopnia realizacji poszczególnych celów
strategicznych
Zgodnie z założeniami przyjętymi w strategii monitoring realizacji poszczególnych
celów strategicznych, operacyjnych przedsięwzięć, projektów i zadań opiera się o strukturę
samej strategii i przebiega według jej logicznego układu zależności.

1-cel – Zrównoważony, kierowany przez społeczność, rozwój Gminy
W roku 2021 kontynuowano wcześniej rozpoczęte prace nad opracowaniem miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Wojnowie i Kruszynie oraz przystąpiono
do opracowania m.p.z.p. dla części miejscowości Osowiec, Pawłówek i Sicienko. Dokumenty
te są konsultowane z mieszkańcami gminy.
Przygotowywane projekty uchwał, które następnie uchwalane są przez Radę Gminy w sprawie
ulg finansowych i podatkowych i jednocześnie na bieżąco dostosowywanie zarówno bieżącego
budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej do planowanych do realizacji zadań w latach
następnych, prowadzą do zbilansowanego budżetu gminy gwarantującego realizację
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celów strategicznych. W ramach efektywnej współpracy z innymi jst, Prezydent Miasta
Bydgoszczy kontynuował rozpoczęty w roku 2018 program Metropolitarna Karta Seniora 60+.
W marcu 2021 r., po długich negocjacjach, Wójt Gminy Sicienko oraz Prezydent Miasta
Bydgoszczy podpisali umowę dotyczącą warunków udzielenia Miastu Bydgoszcz dotacji przez
Gminę Sicienko na pokrycie kosztów korzystania przez mieszkańców Gminy z niektórych ulg
w środkach publicznego transportu zbiorowego Bydgoszczy. Dzieci i młodzież z Gminy
Sicienko mogą otrzymać Metropolitalną Kartę Malucha i Metropolitalną Kartę Uczniowską,
która upoważnia do zakupu biletów okresowych MZK w atrakcyjnych cenach
– 10 zł bilet miesięczny i 30-dniowy oraz 100 zł bilet roczny.
Metropolitalna Karta Malucha to wydawany przez Gminę
dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z ulgi
dedykowanej dzieciom zamieszkałym na terenie gminy
Sicienko w wieku od 4 roku życia do 30 września roku,
w którym dziecko kończy 7 lat.
Metropolitalna Karta Uczniowska to wydawany przez Gminę
dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z ulgi
dedykowanej uczniom zamieszkałym na terenie gminy
Sicienko

uczęszczającym

do

szkół

podstawowych

i ponadpodstawowych, do 30 września roku, w którym uczeń
kończy 20 lat.
Karta wydawana jest na dany rok szkolny. W przypadku przysługiwania uprawnień na kolejne
okresy nauki szkolnej, wniosek należy ponawiać. Obecnie Karty wydawane są z datą ważności
do 31.08.2022 r.
Ponadto w 2021 r. Gmina Sicienko była członkiem grup zakupowych dla dostawy prądu i gazu
dla jednostek organizacyjnych gminy. Pozwala to na zakup energii i gazu po niższych cenach,
co ma szczególne znaczenie w czasie gwałtownych i bardzo dużych wzrostów cen tych
produktów oraz szybko rosnącej inflacji. Realizując założony cel zrównoważonego rozwoju
Gminy wnioskowano o dofinansowanie inwestycji zarówno ze środków Regionalnego
Programu

Operacyjnego dla środków dedykowanych Zintegrowanym

Inwestycjom

Terytorialnym jak również w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. W roku 2021 realizowano inwestycje współfinansowane ze środków dostępnych dla tych
programów. W roku 2021 Gmina Sicienko korzystała również ze wsparcia finansowego
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udzielonego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. W ramach zawartej umowy z funduszu tego, współfinasowana jest
realizacja projektu pn. „Rozwój Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej w Gminie
Sicienko”. W roku 2021 w ramach tego projektu został zakończony IV etap budowy
kanalizacji sanitarnej w Kruszynie, który był ostatnim elementem zawartej w roku 2018 umowy
podstawowej o dofinansowanie bardzo dużego projektu wodociągowo-kanalizacyjnego.
Jednocześnie w roku 2021 pracownicy gminy przygotowali i zabiegali w NFOŚiGW
w Warszawie o rozszerzenie tej umowy o nowe zadania do wykonania w roku 2022,
a finansowanych w ramach oszczędności przetargowych na zadaniach już zakończonych.
Odpowiedni wniosek został złożony w listopadzie i obecnie (w czasie przygotowywania
niniejszego Raportu) wiemy, że uzyskał pozytywną ocenę ekspertów z NFOŚiGW
oraz akceptację Ministerstwa Klimatu, w efekcie czego umowa o dofinansowaniu została
aneksowana i daje możliwość realizacji kolejnych zadań wodociągowych i kanalizacyjnych
w Kruszynie, Dąbrówce Nowej oraz w Osówcu.

2-cel - Nowoczesna, ekonomiczna i przyjazna środowisku, zaspokajająca
potrzeby i aspiracje mieszkańców infrastruktura komunalna
W celu realizacji celu operacyjnego w 2021 roku budowane i przebudowane były drogi lokalne
w celu poprawy i polepszenia stanu nawierzchni. Był to kolejny rok bardzo udany
w tym zakresie. Decydujący wpływ na to miało kontynuowanie rządowego programu
pn. Fundusz Dróg Samorządowych oraz jego następcy, który obecnie nazywa się Rządowy
Fundusz Rozwoju Dróg. W roku 2021 realizowane były drogowe zadania inwestycyjne, które
zostały przyjęte do dofinansowania, na podstawie konkursów przeprowadzonych przez
wojewodę w roku 2020. Wówczas Gmina Sicienko w konkursie złożyła 3 wnioski
o dofinansowanie. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie państwa na realizację programu
pozwoliły na dofinansowanie dwóch złożonych wniosków. Pierwszy z nich- Rozbudowa drogi
Sicienko - Dąbrówka Nowa został najwyżej oceniony spośród wszystkich wniosków złożonych
na terenie całego województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wniosek dotyczący przebudowy ulicy
Grabowej w Sicienku został przyjęty do realizacji w IV kwartale roku 2021 w wyniku
oszczędności przetargowych na innych zadaniach z listy podstawowej. Zadania te uzyskały
wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych W roku 2021 na rachunek gminy
wpłynęły środki finansowe z FDS za wykonanie w roku 2020
zadanie związane z rozbudową drogi gminnej SamsiecznoMarynin,

które

uzyskało

dofinansowanie

z

FDS

jako
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zadanie wieloletnie, które realizowane będzie do roku 2025. Ponadto w roku 2021 odbył się
kolejny nabór wniosków do RFRD. Gmina złożyła cztery wnioski, spośród których wniosek
o dofinansowanie remontu drogi gminnej w Strzelewie znajduje się na liście podstawowej
zadań przewidzianych do realizacji w roku 2022, a wniosek dotyczący przebudowy drogi
w Teresinie jest na trzecim miejscu listy rezerwowej, co praktycznie daje duże szanse jego
realizacji z oszczędności przetargowych. W drugiej połowie 2021 r. został uruchomiony
Rządowy program inwestycji strategicznych Polski Ład. W ramach tego programu możliwe
jest wsparcie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jst w różnych obszarach. Gmina
Sicienko w ramach I edycji programu złożyła trzy wnioski. Do dofinansowania został przyjęty
wniosek pn. Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sicienko. W ramach tego
projektu planuje się przebudowę trzech dróg na terenie gminy: ul. Leśna w Pawłówku,
ul. Przy Lesie w Osówcu oraz droga Szczutki – Droga krajowa nr 25. Wysokość wsparcia
planowanych inwestycji drogowych to aż 95 % wartości planowanych robót budowlanych.
W listopadzie gmina uzyskała Promesę wstępną na dofinansowanie, a na początku grudnia
został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Planuje się, że większość prac
zostanie wykonana w roku 2022.
Starosta Bydgoski po intensywnych staraniach Gminy, w roku 2021 wyremontował chodnik
w Teresinie, zakończone zostały prace projektowe w celu budowy chodnika w Zielonczynie
oraz zostały wykonane nowe nakładki bitumiczne na ponad 3 km odcinku dróg powiatowych
na terenie naszej gminy. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, na bieżąco
aktualizowane są stałe organizacje ruchu wraz z uzupełnianiem oznakowania.
W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w celu poprawy komfortu życia naszych
mieszkańców w roku 2021 prowadzono prace budowlano-montażowe w zakresie budowy
i rozbudowy oświetlenia drogowego. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców wybudowano
oświetlenie uliczne we wskazanych przez nich miejscach, w dużej części z zastosowaniem
opraw LED z redukcją mocy w godzinach nocnych. W roku 2021 na terenie naszej gminy
zostały wybudowane 52 nowe latarnie uliczne i prawie 2,8 km sieci energetycznej
do ich zasilenia.
W

roku

2021

zakończyły

się

prace

prowadzone

z

inicjatywy

GDDKiA

ws. opracowania STEŚ dla planowanej budowy drogi ekspresowej S 10 na odcinku
Wyrzysk-Pawłówek. Gmina Sicienko w trosce o swoich mieszkańców aktywnie uczestniczyła
w tym procesie, przesyłając do inwestora oraz biura projektowego wiele uwag, opinii i sugestii.
Przedstawiciele gminy na zaproszenie Dyrektora GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w marcu
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2021 r., aktywnie uczestniczyli w posiedzeniu ZOPI, który dokonał ostatecznego wyboru
i rekomendacji najlepszych wariantów przebiegu drogi przez teren gminy.
Realizując założenie infrastruktury przyjaznej środowisku w 2021 roku kontynuowana była
budowa kanalizacji sanitarnej w Kruszynie. Kontynuowano
prace projektowe dla budowy kolejnych odcinków infrastruktury
wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie naszej gminy w ramach
planowanego rozszerzenia umowy z NFOŚiGW w Warszawie, o czym szerzej wspomniano
powyżej. W roku 2021 zostały zakończone prace nad realizacją I i III etapu zadania
pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie. Zmodernizowany obiekt
(w zakresie etapu I i III), po dokonaniu rozruch technologicznego ma większą wydajność,
a uzyskiwany stopień oczyszczania ścieków jest bardzo wysoki. Obydwa etapy realizacji
zadania współfinansowane były ze środków UE w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020
dedykowanych ZIT BTOF.
Niezwykle

ważnym

jest

również

to,

że

dzięki

uzyskaniu

dofinansowania

z rządowego programu pn. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
w roku 2021 możliwe było rozpoczęcie realizacji II etapu przebudowy
i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wojnowie.

3-cel – Wykształcona, zdrowa, sprawna fizycznie, uczestnicząca aktywnie
w kulturze i życiu społecznym społeczność mieszkańców
W ramach założeń do realizacji tego cel, w 2021 roku do budżetu wprowadzono i zrealizowano
zadanie pn.: „Modernizacja sal gimnastycznych w obiektach oświatowych Gminy Sicienko
– Modernizacja sali gimnastycznej w SP Sicienko”. Z uwagi na to, że w Sicienku brakuje sali
widowiskowej, w której możliwym byłaby organizacja różnego rodzaju uroczystości o zasięgu
lokalnym i międzygminnym na odpowiednim poziomie, została podjęta decyzja, aby dokonać
modernizacji

sali

gimnastycznej

przy

Szkole

Podstawowej

w Sicienku w taki sposób aby przy zachowaniu podstawowej funkcji
sali gimnastycznej przystosować ją w sposób umożliwiający
przeprowadzenie imprez kulturalnych na wysokim poziomie.
W ramach zadania została całkowicie przebudowana scena
w sali gimnastycznej, ściany i sufit zostały wygipsowane i pomalowane. Całkowicie zostały
zmodernizowane (mocno zużyte) szatnie i sanitariaty, wymieniona została stolarka drzwiowa
w modernizowanych pomieszczeniach, na podłodze został położony tarkett. W ramach
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wykonanych robót została wymieniona instalacja elektryczna w sali gimnastycznej, wykonano
nową wlz od rozdzielni głównej szkoły, ułożono setki metrów kabli do zasilania oświetlenia
i

gniazdek

w

modernizowanych

pomieszczeniach

oraz

nie

mniej

przewodów

niskonapięciowych do sterowania oświetleniem i dźwiękiem, wykonana została konstrukcja
stalowa do podwieszenia belki trawersowej oraz kolumn głośnikowych.
Zostało wymienione ruchome wyposażenie sali gimnastycznej w nowe instalacje i sprzęt: kosze
do koszykówki sterowane zdalnie, kurtyna zabezpieczająca scenę, odnowiono drabinki na sali
gimnastycznej, został wycyklinowany i polakierowany wraz z oliniowaniem parkiet,
zamontowano rolety zewnętrzne na oknach sali gimnastycznej, wyremontowano wentylację
mechaniczną, wykonano remont rozdzielni głównej w szkole oraz uziemienie całego obiektu.
Dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy w ciągu roku 2021 zostały zakupione nowe
elementy zabawkowe na place zabaw, a dla mieszkańców nieco
starszych chcących w sposób aktywny spędzać część wolnego czasu
została wybudowana nowa siłownia zewnętrzna w Zielonczynie, a w
Strzelewie

istniejąca

siłownia

plenerowa została rozbudowana. Zadania te realizowane były
ze środków wydzielonego funduszu sołeckiego tych sołectw.
Z kolei mieszkańcy Wierzchucinka i Wierzchucic postawili
na wybudowanie wiat biesiadnych w tych miejscowościach.
Realizując założenia celu sprawnej fizycznie społeczności mieszkańców, w tym wyjątkowym
z powodu stanu pandemii wirusa COVID-19 należało pewne działania wyeliminować,
inne ograniczyć, a te możliwe do wykonania prowadzić w ścisłym reżimie sanitarnym
określonym w odpowiednich przepisach i zaleceniach wykonawczych wprowadzanych
systematycznie w miarę rozwoju pandemii. Były jednak prowadzone zajęcia sportowe,
socjoterapeutyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży dotyczące
spędzania wolnego czasu w ramach corocznie uchwalanego Gminnego Programu Profilaktyki.

4-cel – Wysokie standardy warunków życia: mieszkania, bezpieczeństwa,
pomocy społecznej, rekreacji i inwestowania
W celu wyrównania szans dla najbardziej potrzebujących (ubóstwo, niepełnosprawność,
długotrwała choroba) podobnie jak w latach poprzednich, również w roku 2021 udzielano
pomocy finansowej, która zmniejszać ma krąg osób żyjących poniżej poziomu zabezpieczenia
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socjalnego. Realizowano wsparcie w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
dla

osób

starszych,

niepełnosprawnych,

niesamodzielnych

oraz

specjalistycznych

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kontynuowano współpracę
z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział w Bydgoszczy w ramach realizowanego przez nich
projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu”. Realizowany jest Gminny Program
Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2025, poprzez upowszechnianie wiedzy na temat
zdrowia psychicznego, zdrowego trybu życia oraz zapewnienie dostępności do różnych form
pomocy i opieki.
W ubiegłym roku kontynuowaliśmy realizację projektu „Aktywni mieszkańcy Gminy
Sicienko”

współfinansowanego

z Europejskiego

Funduszu

Społecznego

w

ramach

Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój
usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach
ZIT

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2014-2020. Jest to kolejna inicjatywa skierowana do seniorów zamieszkałych na terenie
naszej Gminny, tym razem realizowana w Partnerstwie ze spółką Innowacje Społeczne
z Bydgoszczy, posiadającą duże doświadczenie w organizacji opieki i zajęć na rzecz osób
starszych i niesamodzielnych na terenie całego kraju. W ramach projektu powstały dwa kluby
Seniora – w Łukowcu dla 10 osób oraz Teresinie dla 15. Głównymi założeniami projektu
„Aktywni mieszkańcy Gminy Sicienko” jest szeroko rozumiana integracja społeczna osób
niepełnosprawnych, wzrost samodzielności i zaradności życiowej osób niesamodzielnych
i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy. Ciekawa oferta klubu, możliwość
spędzania czasu w miłym towarzystwie, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności
to tylko niektóre z zalet realizowanego projektu. Klubowicze zrealizowali tematyczne
warsztaty m.in. rękodzieła, warsztaty kulinarne uzupełnione spotkaniami z dietetykiem
i promocją zdrowego trybu życia, warsztaty florystyczne, warsztaty tworzenia własnej
biżuterii, warsztaty malarstwa, rysunku i batiku, spotkania ze specjalistami: dietetykiem,
psychologiem, terapeutą, kosmetyczką mające na celu edukację seniorów w tematyce
pielęgnacji skóry, diety i higieny, wzmocnienia poczucia wartości i atrakcyjności,
a także wyjazdy kulturalno–edukacyjne. Od października 2021 roku rozpoczęło swoją
działalność Centrum Rozwoju i Opieki Seniora w Mochlu, które powstało dzięki projektowi
realizowanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, do którego przystąpiła Gmina Sicienko w partnerstwie
z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. W ramach Centrum działa dzienny dom pobytu
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dla 20 osób, a 5 osób z terenu gminy objęte jest usługami opiekuńczymi w środowisku
domowym. W ramach dziennego domu pobytu uczestnicy mają zapewnione wyżywienie,
profesjonalną opiekę terapeutyczną, zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, spotkania
integracyjne,

zabiegi

rehabilitacyjne.

W

2021

roku

realizowano

program

„Opieka wytchnieniowa”, skierowany do opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych.
Program ten finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego, wsparciem objęto 7 osób.
Wydatkowano na ten cel 32.783,04zł. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
realizowaliśmy zarówno samodzielnie jak i we współpracy ze stowarzyszeniem
„Dorośli dzieciom” z Sępólna Krajeńskiego. Pomocą ze strony Stowarzyszenia objętych było
6 osób, a z tut. ośrodka 5 osób. Program ten finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego,
kwota finansowania wyniosła 34 831,61zł. Obydwa programy ci się dużym zainteresowaniem
i są kontynuowane w bieżącym roku.

4.2

Program Ochrony Zabytków
Uchwałą Nr XXXV/329/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Rada Gminy Sicienko przyjęła

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Sicienko na lata 2018 – 2021. Sporządzenie
i realizacja Programu stanowi jeden z przejawów ochrony zabytków. Program został
opracowany, by określić kierunki działań i zadań niezbędnych dla sprawowania opieki nad
zabytkami. Pozwoli na usystematyzowanie realizowanych działań mających za cel ochronę
dziedzictwa kultury. Wdrożenie i realizacja Programu służyć ma w szczególności zachowaniu
i utrzymaniu obiektów zabytkowych i krajobrazu kulturowego i w miarę możliwości poprawy
jego stanu. Założeniem programu jest jednocześnie rozpowszechnianie wiedzy o zabytkach,
uwrażliwianie mieszkańców i podnoszenie lokalnej świadomości społecznej, promocja Gminy
Sicienko. Nazwy geograficzne, historyczne tradycje, bądź zwyczaje, przekazy ustne w Gminie
Sicienko nie tworzą wyodrębnionej przestrzeni kulturowej, która wyróżniałaby się na tle
innych. Wpisują się w dziedzictwo niematerialne regionu, w którym współistnieją tradycje
społeczno-kulturalne Gminy Sicienko. Kultywują je działające w gminie stowarzyszenia,
drużyny harcerskie, szkoły oraz Gminny Ośrodek Kultury.W ramach dziedzictwa
niematerialnego wpisują się nazwy części miejscowości, które związane mogą być
z ich powstawaniem lub wywodzą się od nazwisk dawnych właścicieli ziemskich. Wyraźnym
śladem tego dziedzictwa są miejsca pamięci świadczące o wydarzeniach II wojny światowej.
Zbiorowy grób pomordowanych przez okupantów hitlerowskich w 1939 roku w Osówcu
mieszkańców Mochla znajduje się na cmentarzu w Dąbrówce Nowej. Jest on świadectwem
wydarzeń z tego czasu.
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Priorytety Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Sicienko to:
•

Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego.

•

Rewaloryzacja i konserwacja rozumiana jako utrzymanie bądź przywrócenie wartości
historyczno-kulturowych zabytków.

•

Dokumentowanie oraz promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego.

•

Edukacja i kształtowanie świadomości społecznej nastawionej na poszanowanie
zabytków i ich ochrony.

W roku 2021 na terenie naszej gminy zostało wykonanych szereg działań wpisujących się
w realizację ww. priorytetów. Wartość wykonanych w 2021 r. prac inwestycyjnych przy
zabytkach stanowi rekordową w ostatnich latach kwotę, bo aż 438 994,72 zł, z czego z budżetu
gminy wydano kwotę 290 894,72 zł. Pozostała kwota tj. 148 100,00 zł została pozyskana
w formie dotacji ze środków Powiatu Bydgoskiego na prace konserwatorskie , restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze
Powiatu Bydgoskiego.
Działania te realizowane były w oparciu o dwie uchwały Rady Gminy Sicienko. Pierwsza
z nich to Uchwała Nr XXIII/194/20 RG Sicienko z 30.12.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Sicienko na rok 2021 (z póź. zm.), w której zabezpieczono środki finansowe
na wykonanie: Remontu zabytkowego budynku w Mochlu oraz Renowacje elewacji
oraz zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie
- etap I.
W ramach pierwszego z w/w zadań zostało wymienione pokrycie dachu, zmurszałe deskowanie
i elementy więźby dachowej, wymieniono obróbki blacharskie i orynnowanie,
została odrestaurowana i pomalowana wieżyczka
na budynku, odrestaurowano wszystkie elementy
ozdobne na dachu i w jego bezpośrednim
sąsiedztwie,

wykonano

nową

instalację

odgromową, a strop na poddaszu został ocieplony
25 cm warstwą wełny mineralnej.
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Wszystkie prace wykonane zostały przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu
nieograniczonym tj. firmę KORPOL-INVEST z Bydgoszczy. Prace budowlane prowadzone
były pod ścisłym nadzorem inspektora nadzoru
konserwatorskiego.
Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych
WKZ nie wniósł żadnych uwag co do sposobu
wykonania robót z konserwatorskiego punktu
widzenia. Zadanie w części zostało sfinansowane
z

dotacji

celowej

uzyskanej

z

Powiatu

Bydgoskiego na wykonanie prac remontowych
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Budynek Szkoły Podstawowej w Kruszynie wpisany jest do rejestru zabytków prowadzonego
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Niestety jak w dużej części starych budynków
występuje w nim problem wilgoci, spowodowany brakiem wykonania na etapie budowy
właściwej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i ścian. Pierwsza izolacja pozioma ścian
metod iniekcji ciekłokrystalicznej została wykonana w roku 1997. Po upływie ponad 20 lat
koniecznym

stało

się

ponowne

wykonanie

izolacji. Dlatego w roku 2019 została opracowana
dokumentacja techniczna na wykonanie renowacji
elewacji oraz zewnętrznych i wewnętrznych ścian
piwnic budynku. Po jej uzgodnieniu z WKZ,
Starosta
na

Bydgoski

budowę.

Wartość

udzielił

pozwolenia

kosztorysowa

całego

projektu jest bardzo duża, dlatego postanowiono
podzielić zadanie na etapy, a jako pierwszy przyjąć wykonanie izolacji poziomej ścian budynku
powyżej fundamentów. Wyłoniony w przetargu nieograniczonym Wykonawca robót, firma
JAWOR sp. z o.o. z Torunia wszystkie prace wykonała w czasie wakacji letnich.
Przeprowadzona w dniu 5.10.2021 r. kontrola WKZ potwierdziła prawidłowość wykonania
robót.

Zadanie

w

części

zostało

sfinansowane

z

dotacji

celowej

uzyskanej

z Powiatu Bydgoskiego na wykonanie prac remontowych przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków.
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Drugim aktem prawa miejscowego, w oparciu o który w roku 2021 realizowane były prace
przy zabytkach jest Uchwała Nr XXVI/242/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 maja 2021 r,
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
lub znajdujących się w gminnej ewidencji
zabytków.
Na mocy tej uchwały z budżetu gminy na rok
2021 udzielono wsparcia finansowego dla
Parafii
Św.

Rzymsko
Andrzeja

–

Boboli

współfinansowanie

Katolickiej
w

prac

pw.

Sicienku

na

związanych

z

wykonaniem „Remontu konserwatorskiego
elewacji kościoła parafialnego p.w. św.
Andrzeja Boboli w Sicienku – etap IV” realizowanego w ramach projektu pn. „Remont
kościoła wraz z budową drogi procesyjnej wokół kościoła na działce nr 160/1 oraz budowa
kanalizacji deszczowej na działkach nr 160/1, 168/1 w miejscowości Sicienko gmina Sicienko”,
ujętego

w księdze

rejestru

zabytków

Województwa

Kujawsko

–

Pomorskiego

pod numerem A/803.
W ramach w/w przedsięwzięcia wykonano:
•

oczyszczenie ścian z zabrudzeń i nawarstwień korozyjnych za pomocą parownicy
lub myjki ciśnieniowej i metod chemicznych odpowiednimi
preparatami,

•

usunięcie cementowych, niewłaściwych uzupełnień muru,
tynków oraz spoin,

•

stabilizację pęknięć i rozwarstwień murów,

•

wykonanie kształtek profilowych z cegły neogotyckiej,

•

wzmocnienie osłabionych, oryginalnych cegieł i spoin
z zastosowaniem odpowiedniego preparatu,

•

wykonanie uzupełnień murów nową cegłą o wymiarach identycznych z cegłą
oryginalną oraz o podobnych właściwościach,

•

uzupełnienie ubytków w cegłach przy użyciu zapraw, dobierając barwę zaprawy
do miejsca aplikacji,
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•

spoinowanie murów i sklepień z cegły neogotyckiej,

•

scalenie kolorystyczne miejsc uzupełnianych z oryginałem,

•

hydrofobizację powierzchni muru z cegły.
Realizacja zadania pochłonęła kwotę 30 000,09 zł, z czego 10 000,00 zł tj. 33,3%,

to dotacja z budżetu gminy Sicienko, 15 000,00 zł tj. 50,0 % to środki z Powiatu Bydgoskiego.
Pozostała kwota inwestycji, 5 000,09 zł, tj. 16,67 % wartości wykonanych robót to środki
własne parafii.
W roku 2021 prowadzono także prace nad przygotowaniem aktualizacji Gminnego Programu
Opieki nad Zabytkami. Prace te prowadzone były wyłącznie przez pracowników
merytorycznych Urzędu Gminy w Sicienko. W trakcie tych prac stwierdzono, że obowiązujący
do końca roku 2021 Program wymaga wielu istotnych zmian merytorycznych i prawnych.
Ponadto wszelkiego rodzaju utrudnienia i ograniczenia wynikające z pandemii wirusa Covid
19 nie pozwoliły na zakończenie i uchwalenie nowego Programu do końca roku 2021.

4.3

Profilaktyka

4.3.1. Informacja

o

realizacji

Gminnego

Programu

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok

Profilaktyki

oraz Gminnego

Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok
Podstawa prawna realizacji programów:
•

Ustawa z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi;

•

Uchwała Nr XXIII/209/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2021;

•

Uchwała Nr XXIII/210/20

Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021;
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4.3.2. Zadania zrealizowane w ramach GPPiRPA
Zadania zrealizowane w ramach GPPiRPA to m.in.:
•

Działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w Sicienku, który mieści się
przy ul. Bydgoskiej 6 w Sicienku. Rodzinny Punkt Konsultacyjny oferował w roku 2021
mieszkańcom Gminy Sicienko w ramach poradnictwa specjalistycznego następującą
pomoc:

•

pomoc psychologiczną skierowaną do osób dorosłych będących w stanie kryzysu,

•

indywidualne konsultacje dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu,

•

pomoc psychoterapeuty uzależnień.

•

Finansowanie kosztów badania przez biegłego psychiatrę sądowego i psychologa osób
w przedmiocie uzależnienia na potrzeby wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego
o wszczęcie postępowania w celu poddania się leczeniu przymusowemu.

•

Finansowanie kosztów sądowych zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych.

•

Prowadzenie dyżuru przy telefonie zaufania.

•

Pomoc prawna dla osób doświadczających przemocy domowej.

•

Promocja ogólnopolskiego systemu pomocy ofiarom przemocy „Niebieska Linia”
poprzez współfinansowanie telefonu zaufania, zgodnie z porozumieniem.

•

Upowszechnianie

informacji

dotyczących

zjawiska

przemocy

i

możliwości

przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym.
•

Prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych.

•

Udział w kampanii „Postaw na rodzinę” promującej wartości rodzinne.

•

Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach.

•

Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

•

Prowadzenie i finansowanie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży

•

Realizacja w szkołach programów profilaktyczno-wychowawczych.

•

Finansowanie zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży oraz zajęć
uczących konstruktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.

•

Finansowanie kosztów pracy psychologa szkolnego.
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Tab. 1. Wydatki wg klasyfikacji budżetowej w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w roku 2021 (rozdz. 85154):
Dział

Rozdział

Paragraf

Klasyfikacja

Wydatek

851

85154

2330

Dotacje od samorządu województwa

497,05

851

85154

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.388,23

851

85154

4120

Składki na Fundusz Pracy

294,11

851

85154

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

36.822,00

851

85154

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16.796,00

851

85154

4220

Zakup środków żywności

80,70

851

85154

4300

Zakup usług pozostałych

87.303,22

851

85154

4360

Opłaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci

502,21

851

85154

4390

Ekspertyzy, analizy i opinie

4.220,04

851

85154

4430

Różne opłaty i składki

1.500,00

851

85154

4700

Szkolenie pracowników – członków GKRPA

720,00

Razem

151.123,56

4.3.3. Zadania zrealizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii powiązany jest z Gminnym Programem
Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych.

Zadania

związane

z przeciwdziałaniem narkomanii realizowane są w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Większość zadań ujętych w programie miały być
realizowane podczas Pikniku Rodzinnego w Sicienku oraz innych wydarzeń o charakterze
kulturalnym. Jednakże, w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i nałożonymi
obostrzeniami sanitarnymi zadania te nie mogły być zrealizowane.
Jednym z zadań, które udało się podjąć wraz z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to promowanie zdrowego stylu życia, wolnego
od narkotyków i innych używek poprzez finansowanie dodatkowych zajęć rozwijających
zainteresowania dzieci i młodzieży.
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W ramach prowadzenia działań informacyjno – edukacyjnych osoby zatrudnione w RPK,
członkowie

GKRPA,

upowszechniają

informacje

na

temat

dostępu

do

działań

profilaktycznych, interwencyjnych, pomocowych oraz placówek leczenia dla osób
zagrożonych

uzależnieniem

lub

uzależnionym

od

środków

psychoaktywnych.

Ponadto na stronach BIP publikowane są niezbędne informacje obejmujące powyższe
zagadnienia.
Rodziny oraz osoby, u których występuje problem narkomanii mogą skorzystać w Rodzinnym
Punkcie Konsultacyjnym w Sicienku z bezpłatnej pomocy:
•

prawnej,

•

psychologicznej,

•

lekarza psychiatry,

•

psychoterapeuty,

•

specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

Ponadto osoby zainteresowane mogą skorzystać z „Telefonu Zaufania”.
GOPS w Sicienku udzielał wsparcia socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
Wydatkowano kwotę 3.789,00 zł w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w roku 2021 (rozdz. 85153), pozostałe środki będą wydatkowane w 2022 r.

4.3.4. Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Sicienku
Wójt Gminy Sicienko, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zwaną
dalej GKRPA lub gminną komisją). Zgodnie z art. 4 ust. 4 ww. ustawy w skład gminnej komisji
wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki. W 2021 r. były to:
•

Pani Anna Rudniak - Przewodnicząca GKRPA,

•

Pani Magdalena Kieras - Wiceprzewodnicząca GKRPA,

•

Pani Wiesława Strzelecka – członek,

•

Pani Małgorzata Wojnowska – członek.

W roku 2021 GKRPA w Sicienku odbyła 13 posiedzeń.
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Liczba wydanych postanowień w sprawie opinii do wniosków przedsiębiorców o wydanie
zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych – 6.
Prowadzenie postępowań w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego – nowe wnioski 7
(z tego 5 spraw skierowano do Sądu w 2021 roku, 1 sprawę w 2022 roku),
1 sprawa jest w trakcie realizacji. Ponadto do Sądu skierowano 11 spraw z 2020 roku
oraz 1 z 2019 roku.
Koszt wynagrodzenia GKRPA w roku 2021 (wraz z pochodnymi) wyniósł 23.082,34 zł.
Część komisji uczestniczyła w szkoleniach dotyczących GKRPA.
ROZLICZENIE CAŁOŚCIOWE ŚRODKÓW W RAMACH OBU PROGRAMÓW:
•

Dochody w 2021 r. 185.616,74 zł.

•

Nadwyżka z lat poprzednich 92.859,92 zł.

•

Środki do dyspozycji na 2021 r. 269.359,92 zł

•

Wydatki 2021 r.:

o Rodz. 85153 - 3.789,00 zł.
o Rozdz. 85154 - 151.123,56 zł.
o Razem: 154.912,56zł.
Pozostała kwota na zadania z 2021 r. do realizacji w 2022 r. 30.704,18 zł
Rok 2021 był kolejnym rokiem szczególnym i trudnym, jeśli chodzi o działania profilaktyczne
- z uwagi

na wprowadzone obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19. Wiele zadań

zrealizowano w bardzo ograniczonym zakresie, części

zadań w ogóle nie udało

się przeprowadzić. Niewykorzystane środki przeszły na rok kolejny.
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ROZDZIAŁ 5
Zada nia inwestycyjne i remontowe
5.1

Opis zadań inwestycyjnych i remontowych zrealizowanych w roku 2021

w ujęciu rzeczowym i finansowym
Dokonując podsumowania roku minionego, należy stwierdzić, że był to rok bardzo
trudny. Kolejne fale (jedna gorsza od drugiej) koronawirusa COVID 19, wprowadzone przez
władze ograniczenia, reżim sanitarny oraz liczne zachorowania, które nie oszczędziły również
pracowników Urzędu Gminy w Sicienku, kwarantanna, izolacja i praca zdalna pracowników
w

wielu

instytucjach

spowodowały,

że

realizacja

zadań

była

bardzo

trudna.

Związane z tym spowolnienie gospodarki, szybko rosnąca inflacja oraz znaczący wzrost cen
materiałów i usług w drugiej połowie roku odbiło swoje piętno na finansach naszej gminy
oraz warunkach przygotowania i realizacji inwestycji.
W tej trudnej rzeczywistości roku 2021, w naszej gminie udało się zrealizować zdecydowaną
większość zadań i projektów. Ich realizacja możliwa była, po pierwsze dzięki otwartości
i dobrej współpracy organu wykonawczego z organem stanowiącym gminy oraz z Sołtysami
i Radami Sołeckimi poszczególnych sołectw, a po drugie dzięki skutecznemu aplikowaniu
o środki zewnętrzne na realizację zadań. Pochodziły one głównie ze środków UE
oraz ze środków budżetu państwa, dostępnych w ramach różnych programów, głównie
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Uruchomiony w ciągu 2021 roku Program inwestycji strategicznych Polski Ład,
w którym gmina również aplikowała pozwolił zakontraktować na rok 2022 kwotę
ponad 6,5 mln, na poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie naszej gminy.
Źródła finasowania zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych na terenie gminy
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Sicienko w 2021 roku w ujęciu procentowym przedstawia wykres poniżej:

Wartość zrealizowanych inwestycji i remontów w 2021 r. stanowi kwotę ok. 21,3 mln zł
i jest podobna do wydatków inwestycyjno-remontowych jakie zostały poniesione
w roku poprzednim. W tej kwocie 60,63 % to środki własne gminy, a 39,37 % to środki
pozyskane z różnych projektów, programów i instytucji zewnętrznych.
Najwięcej środków, bo aż ponad 9,7 mln zł wszystkich wydatków przeznaczyliśmy na działania
kanalizacyjne. W tym na budowę kanalizacji sanitarnej w Kruszynie (etap IV) oraz, a właściwie
przede wszystkim na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Wojnowie” gdzie został zakończony etap I i III, a realizacja etapu II jest mocno
zaawansowana. Zadania te realizowane były w dużej części ze środków UE w ramach POIiŚ
oraz RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu
RFIL. Prawie 7 mln zł wydatkowano na budowę i remonty dróg gminnych i powiatowych
na terenie naszej gminy. Tak duże zaangażowanie środków na ten cel, możliwe było głównie
dzięki dotacjom uzyskanym z programu pn. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. W ciągu roku
złożyliśmy następne wnioski,

do kolejnej edycji RFRD, do realizacji w roku 2022.

W roku 2021 zostały sporządzone także nowe projekty techniczne na budowę kolejnych
odcinków dróg, które będą realizowane w latach następnych, w miarę możliwości finansowych
gminy. Ponadto w roku 2021 otrzymaliśmy promesę z programu Polski Ład na dofinansowanie
projektu pn. Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sicienko. W ramach tego
projektu w roku 2022 możliwa będzie przebudowa kolejnych trzech dróg na terenie naszej
gminy, a otrzymana bezzwrotna dotacja pokryje 95% wartości planowanych robót
budowlanych.
Warto odnotować, że w roku 2021 przybyło nam kolejnych 52 nowych punktów świetlnych
i 2,8 km nowej sieci elektrycznej do ich zasilania. Koszt ich wybudowania to kwota
ponad 0,3 mln zł pochodząca głównie ze środków wydzielonego Funduszu sołeckiego
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na rok 2021. Lokalizację nowych latarni ulicznych wskazali sami mieszkańcy.
Kolejne projekty oświetleniowe zostały przygotowane i mogą być realizowane w latach
następnych.
W roku 2021 dla naszych najmłodszych mieszkańców zostały zakupione i zamontowane nowe
elementy placu zabaw, a nieco starsi mieszkańcy Zielonczyna i Strzelewa mogą aktywnie
spędzać część wolnego czasu na nowo zamontowanej siłowni zewnętrznej. Zmodernizowana
sala

gimnastyczna

w

Sicienku

pozwala

organizować

imprezy

sportowe

i kulturalne na najwyższym poziomie. Mieszkańcy Wojnowa część wolnego czasu spędzać
mogą w nowej świetlicy wiejskiej, realizacja której możliwa była dzięki pozyskaniu
dofinansowania ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020.
Pozyskanie
i

środków

renowacyjne

przy

zewnętrznych

pozwoliło

także

obiektach

zabytkowych

w

na

prace

Mochlu

i

remontowe
Kruszynie.

Rok 2021, był absolutnie wyjątkowy w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na zadania
realizowane w roku bieżącym oraz na zadania planowane do realizacji w latach następnych.
W sumie na wszystkie działania (twarde i miękkie pozyskaliśmy z różnych źródeł bezzwrotne
dotacje na kwotę prawie 23 mln zł.
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Struktura wydatków głównych zadań inwestycyjnych i remontowych w roku 2021:
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INWESTYCJE I REMONTY ZREALIZOWANE W 2021 ROKU NA TERENIE
GMINY SICIENKO

1. Budowa oświetlenia drogowego w Łukowcu

11. Budowa oświetlenia dr. w Szczutkach

21. Rozbudowa ośw. w Zawadzie i Ugodzie

2. Budowa wiaty w Wierzchucicach

12. Remont chodnika i drogi powiat. w Teresinie.

22. Rozbudowa oświetlenia w Osówcu.

3. Budowa wiaty w Wierzchucinku

13. Budowa drogi Sicienko – Dąbrówka Nowa.

23. Rozbudowa oświetlenia w Pawłówku.

4. Projekt świetlicy wiejskiej w Gliszczu

14. Modernizacja sali gimnastycznej w Sicienku.

24. Remont budynku komunal. w Kruszynie

15. Projekt centrum sportu w Sicienku.

25.Rozbudowa oświetlenia w Dąbrówce Nowej.

5. Modernizacja drogi i budowa oświetlenia dr.
w Nowaczkowie

26.Budowa kanalizacji. sanitarnej w Kruszynie

6. Rozbudowa oświetlenia dr. w Trzemiętowie.

16. Modernizacja budynku świetlicy w Wojnowie

7. Budowa wodociągu Mochle

17. Budowa drogi gminnej w Wojnowie.

27.Rozbudowa oświetlenia w Kruszynie.

8. Remont konserwatorski pałacu w Mochlu

18. Przebudowa sieci wod-kan w Wojnowie.

28. Rozbudowa oświetlenia w Zielonczynie.

9. Budowa oświetlenia dr. w Nowej Rudzie

19. Przebudowa oczyszczalni ściek. w Wojnowie

29. Budowa siłowni zewn. w Zielonczynie.

10. Budowa oświetlenia dr. w Maryninie

20. Projekt drogi Mochle-Osówiec.

30. Zagospodarowanie terenu przy SP Strzelewo

etap IV.
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5.1.1 Zadania wodociągowe
Potocznie mówi się, że Gmina Sicienko zwodociągowana jest prawie w 100%.
Poniekąd tak jest, jednak rozwijające się budownictwo mieszkaniowe wymusza każdego roku
rozbudowę sieci wodociągowej do nowo powstających osiedli i budynków, a starsze odcinki
sieci

należy

przebudowywać

z

jednoczesnym

zwiększaniem średnicy rurociągów. Również w roku 2021
wybudowano

nowe

sieci

wodociągowe.

Nowym

odcinkiem sieci wodociągowej jest wybudowany w 2021
r.

wodociąg

w

Mochlu, natomiast
przykładem przebudowy starej sieci wodociągowej
jest sieć wodociągowa w Wojnowie, która w części
miejscowości została w pełni zmodernizowana. W ciągu
roku 2021 zostały przygotowane również dokumentacje
techniczne na kolejne realizacje wodociągowe, które wykonywane będą w latach następnych.
Całkowita długość czynnej sieci wodociągowej na koniec roku 2021 wynosi 186,75 km.
W tym 6,30 km to sieć magistralna, a sieć rozdzielcza (różnych średnic) ma długość 180,45
km. W stosunku do roku 2020 długość sieci wzrosła o ponad 1,5 km. Ilość przyłączy
wodociągowych wynosi 2233 szt., tzn. wzrosła w stosunku

o roku 2020 o 93 szt.,

a długość wybudowanych przyłączy wodociągowych w roku 2021 wyniosła 1160,55 m.
Tab. 1. Szczegółowy wykaz zadań wodociągowych zrealizowanych na terenie Gminy Sicienko w roku 2021
ZADANIA WODOCIAGOWE 2021
Wartość
Lp

Nazwa zadania

Okres

zadania

realizacji

poniesiona w
roku 2021

1

1

2

3

4

2
Przebudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego w
miejscowości Wojnowo- etap I
Rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu (dz. nr 161/65)
Rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu dz. nr 278/….. etap I- opracowanie dokumentacji technicznej
Budowa wodociągu na terenach zabudowy mieszkaniowej w
Sicienku - ul. Wiatrakowa - opracowanie dokumentacji

Efekt
rzeczowy w

Uwagi

roku 2020

3

4

5

2021

722 998,99

331,35 m

2021

22 226,42

185,60 m

2021

3 802,92

1 kpl.

2021

3 603,50

1 kpl.

6

str. 58

Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Ogrodowa
5

w Kruszynie - Dąbrówka Nowa- opracowanie dokumentacji

2021

34 465,34

2021

289 513,90

1 kpl.

technicznej
93 szt.
6

Budowa indywidualnych przyłączy wodociągowych

1160,55 m

7

8

Wykonanie sieci wodociągowych dla prywatnych
inwestorów
Wykonanie monitoringu- wizualizacji pracy SUW w
Wojnowie
Wykup sieci wodociągowej usytuowanej na dz. 38/21 i 60 w

9

Kruszynie
RAZEM ZADANIA WODOCIĄGOWE

2021

143 126,39

990,75 m

2021

10 077,03

1 kpl.

2021

26 862,22

1 kpl.

2021

1 256 676,71

sieć wodociągowa
przyłącza wodociągowe
dokumentacja techniczna

2021

mb.

1 507,70

szt./m

93 / 1160,55

szt.

3

Inwestorzy
prywatni
Inwestorzy
prywatni
Zakład
Komunalny

Źródło: GUS
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5.1.2 Zadania kanalizacyjne
W roku 2021 zostały wykonane kolejne odcinki sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie naszej gminy. W
Kruszynie została wybudowana nowa
sieć kanalizacyjna, a w Wojnowie została
przebudowana stara popegeerowska sieć
kanalizacji sanitarnej. Na koniec roku 2020 całkowita długość sieci kanalizacyjnej wynosiła
59,51 km, do której wykonanych było 575 przyłączy. Na koniec roku 2021
jest to już 60,92 km, do której włączonych jest 681 przyłączy. Wynika z
tego że w ciągu roku 2021 na terenie gminy wybudowano 1,41 km (bez przykanalików) nowej
sieci kanalizacyjnej. Wybudowano 106 nowych przykanalików do granicy nieruchomości
prywatnych, w tym 25 przykanalików w Kruszynie w ramach
projektu współfinansowanego z POIiŚ oraz 81 przykanalików do
wybudowanej wcześniej sieci kanalizacyjnej. Niezwykle ważnym
zadaniem realizowanym w roku 2021 było wykonanie I etapu
przebudowy sieci wodociągowo kanalizacyjnej w Wojnowie. W
ramach tej inwestycji zostało wybudowane ponad
700 m nowej sieci kanalizacyjnej do której zostały
przyłączone

wszystkie

ciążące

do

niej

wielorodzinne budynki mieszkalne. W roku 2021 na
terenie gminy zostało wybudowanych także 7
przydomowych

oczyszczalni

ścieków

współfinansowanych ze środków budżetu gminy w kwocie 2 tyś zł do każdej instalacji.
Niezwykle ważnym zadaniem realizowanym w roku 2021 była inwestycja. Przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie. W ramach zadania podzielonego na trzy etapy
i rozpoczętego w roku 2020, do końca roku 2021 zostały zakończone etapy I i III, a realizacja
etapu II jest mocno zaawansowana. Wykonane i odebrane w roku 2021 prace pozwoliły
zwiększyć wydajność Wojnowskiej oczyszczalni, a uzyskane i potwierdzone badaniami
laboratoryjnymi wyniki oczyszczania ścieków są bardzo dobre, są znacząco niższe
od parametrów dopuszczalnych określonych w decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym
dla obiektu oczyszczalni. Przebudowany i zmodernizowany budynek socjalny na terenie
oczyszczalni ścieków zapewnia odpowiednie warunki pracy dla pracowników oczyszczali
oraz PSZOK w Wojnowie. W roku 2021 na zadania kanalizacyjne na terenie naszej gminy
wydano kwotę ponad 9,7 mln zł w tym ponad 5,6 mln to środki z budżetu gminy,
a prawie 4,1 mln to dotacje zewnętrzne, pochodzące głównie ze środków unijnych
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tj. z Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020, które gmina pozyskała na realizację projektu pn. „Rozwój Infrastruktury
wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko”, z RPO WK-P na lata 2014-2020
pozyskanych na wykonanie I i III etapu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków
w Wojnowie oraz ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. W roku 2021 zostały wykonane dokumentacje techniczne i uzyskano pozwolenia
budowlane na budowę kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie
gminy. Został również złożony wniosek do NOŚiGW w Warszawie o rozszerzenie umowy
o dofinasowaniu inwestycji wod-kan. z POIiŚ na lata 2014-2020. W lutym 2022 roku aneks
do umowy został podpisany, tym samym gmina pozyskała kolejne środki na realizację
planowanych zadań.
Zdecydowana większość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy administrowana jest przez
Zakład Komunalny w Sicienku. Niewielkie odcinki kanalizacji w Pawłówku, Osówcu i osadzie
Osowa Góra administrowane są przez MWiK w Bydgoszczy.
Tab. 2. Szczegółowy wykaz zadań kanalizacyjnych zrealizowanych na terenie Gminy Sicienko w roku 2021
ZADANIA KANALIZACYJNE 2021

Lp.

1

Nazwa zadania

2

Okres
realizacji

3

Wartość zadania
poniesiona w roku
2021
4

Efekt rzeczowy w
roku 2021

5

1 556,00
1

Budowa sieci kanalizacyjnej w
Kruszynie -

2013-2021

728 099,17
25/147,03

etap IV

Uwagi

6
POIiŚ 2014-2020
2020
325 125,00 zł.

Rozwój infrastruktury wodno2

kanalizacyjnej w Gminie Sicienko -

2020-2021

52 029,00

5 kpl.

etap II - opracowanie dokumentacji

3

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Wojnowie - I etap

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
4

ścieków w Wojnowie - II etap

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
5

ścieków w Wojnowie - III etap
Budowa indywidualnych przyłączy

6

kanalizacyjnych

UE RPO WK-P
2016-2021

6 747 349,24

zakończono etap I

2014-2020
2 042 281,50 zł

2016-2021

1 416 563,10

zadanie w toku

RFIL
1 320 000 zł
UE RPO WK-P

2016-2021

612 757,96

budynek socjalny

2014-2020
330 906,10 zł

2021

18 125,35

81/642

Inwestorzy
prywatni
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7

8

Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków -dotacja

Modernizacja sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Sicienko

RAZEM ZADANIA KANALIZACYJNE

Inwestorzy
2021

61 294,17

2

47 294,17 zł.
wymiana urządzeń
2021

86 570,92

w istniejących
pompowniach

2021

środki zewnętrzne

m.

2 198,00

Przykanaliki

szt.

106

m.

708,17

Tłocznie ścieków

szt.

1

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

szt.

7

2021

Dotacja dla ZK

4 083 732,12

9 722 788,91

Sieć kanalizacyjna

Przebudowana sieć kan. w Wojnowie

prywatni -

Źródło: GUS

Po zakończeniu projektu pn. „Rozwój Infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie
Sicienko” i wpięciu wszystkich domów w wybudowaną sieć kanalizacyjną, odsetek ludności
korzystającej z instalacji kanalizacyjnej wzrośnie do 56 %.
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5.1.3. Drogi
Gmina Sicienko jest dobrze skomunikowana. Całkowita długość dróg w gminie wynosi
ponad 264 km. Najistotniejszą zmianą w stosunku do roku 2020 jest pełne oddanie do użytku
odcinka drogi ekspresowej S5 z węzłami drogowymi w Tryszczynie i Pawłówku przebiegającej
przez teren naszej gminy. Długość tej nowoczesnej drogi w granicach gminy Sicienko wynosi
7161 m. Poza drogą ekspresową S5, przez teren gminy przebiegają drogi krajowe nr 10, 25, 80,
drogi wojewódzkie nr 243 i 244, drogi powiatowe oraz drogi gminne. Są to drogi różnych klas
i kategorii oraz o różnej nawierzchni. Ich szczegółową specyfikację zawiera poniższa tabela.
Tab. 3. Specyfikacja dróg na terenie gminy Sicienko
Lp.

Kategoria

Długość

Rodzaj nawierzchni

drogi

całkowita

Utwardzone (km)

Nieutwardzone (km)

(km)
Bitumi.

Betonowa

Kostka

Bruk

Tłuczeń

Żwir,żużel

Gruntowa

1

Krajowa

21,635

21,635

-

-

-

-

-

-

2

Wojewódzka

18,921

18,921

-

-

-

-

-

-

3

Powiatowa

58,760

58,760

-

-

-

-

-

-

4

Gmina

164,977

43,380

0,630

5,644

3,518

30,816

16,329

64,660

5

Razem

264,293

142,696

0,630

5,644

3,518

30,816

16,329

64,660

Dane UG w Sicienku.

Długość ścieżek rowerowych na koniec roku 2021
wynosiła 27,248 km i zwiększyła się w stosunku do
roku poprzedniego o 2412 m.
Rok

2021

pomimo

różnych

ograniczeń

Źródło: GUS

wynikających z pandemii wirusa COVID-19, znaczącego wzrostu cen
materiałów budowlanych, szybko rosnącej inflacji był kolejnym bardzo
dobrym dla dróg na terenie gminy Sicienko. Wynika do głownie z
kontynuowanego w tym roku Rządowego Programu Rozwoju Dróg.
Wartość zrealizowanych inwestycji i remontów dróg lokalnych w 2021 roku stanowi kwotę
prawie 7 mln zł. W ramach kwoty wydanej w 2021 r. ponad 3,5 mln
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zł to środki własne gminy natomiast niespełna 3,5 mln zł to środki finansowe pozyskane
ze źródeł zewnętrznych, głównie

z wspomnianego

RFRD i RFIL.W ramach tych środków rozbudowano
drogę gminną Sicienko – Dąbrówka Nowa, drogę gminną
na działce 20/2 w Wojnowie, zmodernizowano odcinek
drogi

w

Nowaczkowie. Na drogach powiatowych na terenie
gminy wykonano ponad 3,6 km nowych nakładek
bitumicznych. W ramach rozbudowy drogi Sicienko Dąbrówka Nowa została wybudowana prawie 2,5 km
ścieżka pieszo rowerowa.

W ciągu roku 2021 wykonano

dokumentacje techniczne na budowę kolejnych dróg na terenie
gminy, a na wcześniej opracowane projekty uzyskaliśmy
decyzje ZRID oraz na podstawie decyzji Starosty Bydgoskiego
wypłacono część odszkodowań za grunty przejęte pod budowę
nowych dróg. Do remontu dróg o nawierzchni tłuczniowej,
w roku 2021 zostało zakupione 9 tys. ton kruszywa (kruszywo granitowe i gruz budowlany).
Zdecydowana większość tego kruszywa została wbudowana w nasze drogi. Systematycznie
zabiegaliśmy o właściwy stan nawierzchni dróg utwardzonych kruszywem kamiennym
oraz dróg gruntowych. Równiarka drogowa przepracowała na nich wiele godzin. W ciągu roku
złożyliśmy następne wnioski, do kolejnej edycji RFRD, do realizacji w roku 2022.
Ponadto w roku 2021 otrzymaliśmy promesę z programu Polski Ład na dofinansowanie
projektu pn. Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie

Gminy Sicienko.

W ramach tego projektu w roku 2022 możliwa będzie przebudowa kolejnych trzech dróg
na terenie naszej gminy, a otrzymana bezzwrotna dotacja pokryje 95% wartości planowanych
robót budowlanych. Szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy zadań drogowych wykonanych
w roku 2021 zawiera poniższa tabela.
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Tab. 4. Szczegółowy wykaz zadań drogowych zrealizowanych na terenie Gminy Sicienko w roku 2021
INWESTYCJE I REMONTY DROGOWE 2021
Wartość
Lp.

Nazwa zadania

Okres

Jedno

realizacji

stka

Ilość

poniesionych
nakładów w

Uwagi

2021 r.
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1534C
1

Zielonczyn – stacja kolejowa - budowa
chodnika, pomoc finansowa dla Powiatu -

Inwestor Powiat
2020-2021

szt.

1

45 000,00

37 022,00

opracowanie dokumentacji
Rozbudowa drogi gminnej G50333C
2

Sicienko - Dąbrówka Nowa, w tym wykup

RFRD
2020-2021

m

2412,0

3 987 842,54
1 966 208,00

gruntów

3

Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu

2020-2021

Rozbudowa drogi gminnej G 50305C
4

Samsieczno-Marynin, od km 0+180 do km

6

7

8

9

10

Przebudowa drogi gminnej w Pawłówkubudowa ul. Leśnej
Rozbudowa drogi gminnej G50335C na
odcinku Szczutki - Droga krajowa nr 25
Przebudowa dróg gminnych w Osówcurozbudowa ul. Przy Lesie
Budowa ulic w Kruszynie - rozbudowa ul.
Leśnej w Kruszynie-- etap II
Budowa drogi gminnej w Trzemiętówku
Budowa ulic w Sicienku - część ul.
Akacjowej

m2

4 189,0

38 650,00

Wykup gruntów pod
drogę

Zakres prac
2015-2021

2+ 547, etap I od km 0+180 do km 0+603,60

5

Bydgoski.

wykonany w

246 077,00

roku 2021

Całość FDS
projekt wieloletni

2014-2021

kpl.

1

6 150,00

2018-2022

kpl.

1

54 427,20

2020-2021

kpl.

1

0,00

2020-2021

kpl.

1

19 308,54

2020-2021

kpl.

1

14 142,54

2021

kpl.

1

23 664,15

2017-2021

m2

506

23 300,00

Wykup gruntu pod drogę

2021

kpl.

1

22 937,04

Prace projektowe w toku

2019-2021

kpl.

1

3 193,08

DT

Aktualizacja DT

DT
Decyzja zrid. Wniosek o
dofinansowanie

DT
DT

DT

Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych
poprzez powierzchniowe utrwalenie
11

nawierzchni- przebudowa drogi gminnej w
Mochlu (dz. nr 161/32;161/44; 161/53 i
161/65) - wykup gruntów

12

13

Budowa drogi gminnej G50334C Mochle Osówiec
Budowa ul. Grabowej w Sicienku
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14

15

Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie

2019-2021

m

374

666 190,57

2021

kpl.

1

6 392,31

2021

m

656

274 615,09

Budowa drogi wewnętrznej i odwodnienie na
terenie Szkoły Podstawowej w Strzelewie

RFIL

DT

Modernizacja odcinka dr. gminnej w
16

Nowaczkowie - etap II (od km 0+995 do km

Zakończono

1+621)

17

450 000,00

II etap

Zakup kruszywa do remontu dróg

2021

ton

9 000

1,5 tys ton-kruszywo

324 801,18

7,5 tys ton - gruz
W tym równiarka

18

Remonty dróg o nawierzchni tłuczniowej i
gruntowej

2021

kpl.

1

drogowa:

486 270,60

wynajęta z BPRD
- 123 000,00 zł.

19

Wykonanie i dostawa znaków i tabliczek do
oznakowania dróg gminnych i ulic

2021

kpl.

1

23 125,23

2021

m.

2 953

598 672,46

Wykonanie nakładek bitumicznych na
20

drogach powiatowych o nawierzchni
bitumicznej na terenie gminy Sicienko

21

22

Remont chodnika w ciągu drogi nr 1910C w

2021

m.

230

55 972,68

Powiat Bydgoski

2021

kpl.

1

4 891,90

DT

nowe drogi

m

2 786

nowe nakładki bitumiczne

m

3 609

nowe chodniki

m

230

ścieżka pieszo-rowerowa

m

2 412

dokumentacje techniczne

szt.

9

kruszywo do remontu dróg

ton

9 000

miejscowości Teresin
Remont ul. Bajkowej w Osówcu

RAZEM INWESTYCJE

Powiat Bydgoski

I REMONTY
DROGOWE

Powiat Bydgoski
6 925 624,11

BP- FDS, RFRD, RFIL
3 353 952,14

W zakresie inwestycji w drogi ponadlokalne przebiegające przez teren Gminy Sicienko,
warto zauważyć, że w roku 2020 zostały zakończone roboty budowlane związane z budową
drogi

ekspresowej

S5

od

węzła

Tryszczyn przez Szczutki, Osówiec,
węzeł Pawłówek do granicy z gminą
Białe Błota. Z początkiem roku 2021
ekspresówka przebiegająca przez teren
gminy

została

w

pełni

oddana
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do użytkowania.Jej długość na terenie naszej gminy to 7161 m, węzeł drogowy Bydgoszcz
Zachód w Pawłówku, węzeł drogowy Tryszczyn, który częściowo usytuowany jest w sołectwie
Osówiec oraz MOP w Szczutkach.
Warto również odnotować, że na początku roku 2021 zostały zakończone prace
nad opracowaniem STEŚ dla budowy drogi ekspresowej S 10 na odcinku Wyrzysk-Pawłówek.
W pracach ZOPI uczestniczyli przedstawiciele wszystkich gmin, przez teren których droga
ekspresowa ma przebiegać, w tym przedstawiciele naszej gminy. ZOPI do dalszych prac
rekomendował

wariant

czerwony, czarny i niebieski
(tzw.

społeczny).

rekomendowanego

Do

wariantu

Wójt Gminy Sicienko po raz
kolejny wniósł kilka uwag
szczegółowych, które mogą
usprawnić proponowane rozwiązania techniczne oraz lepiej skomunikować drogi lokalne,
głównie w Kruszynie i Pawłówku z planowaną drogą S10. W czerwcu 2021 r., odbyło się
posiedzenie KOPI, która dokonała wyboru najbardziej korzystnego wariantu. Jest to wariant
niebieski i z taką rekomendacją został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
dla planowanego przedsięwzięcia budowy drogi S10. Do końca 2021 r. decyzja środowiskowa
nie została wydana.

5.1.4 Baza oświatowa
Na inwestycje i większe remonty w budynkach oświatowych w roku 2021
wydatkowano kwotę 1 113 402,31 zł, z czego 1 021 214,53 zł to środki z budżetu gminy,
a pozostała kwota tj. 92 187,78 zł pozyskana została ze środków zewnętrznych. W ramach tych
wydatków zrealizowano kilka ważnych i potrzebnych zadań w naszych placówkach
oświatowych, głównie w Sicienku, Kruszynie i Strzelewie.
W Sicienku została przeprowadzona modernizacja Sali gimnastycznej. W ramach inwestycji
została całkowicie przebudowana scena w sali
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gimnastycznej, ściany i sufit zostały wygipsowane i pomalowane. Całkowicie zostały
zmodernizowane (mocno zużyte) szatnie i sanitariaty, wymieniona została stolarka drzwiowa
w modernizowanych pomieszczeniach, na podłodze został położony tarkett. W ramach
wykonanych robót została całkowicie wymieniona instalacja elektryczna w sali gimnastycznej;
wykonano nową wlz od rozdzielni głównej szkoły, ułożono setki metrów kabli do zasilania
oświetlenia i gniazdek w modernizowanych pomieszczeniach oraz nie mniej przewodów
niskonapięciowych do sterowania oświetleniem i dźwiękiem, wykonana została konstrukcja
stalowa do podwieszenia belki trawersowej oraz kolumn głośnikowych. W związku
z wykonaniem zadania inwestycyjnego w szkole niezbędnym okazało się dostosować ruchome
wyposażenie sali gimnastycznej w nowe instalacje i sprzęt. W ramach wydatków szkoły zostały
zakupione: kosze do koszykówki sterowane zdalnie, kurtyna zabezpieczająca scenę,
odnowiono drabinki na sali gimnastycznej, został wycyklinowany i polakierowany
wraz z oliniowaniem parkiet, zamontowano rolety zewnętrzne na oknach sali gimnastycznej,
wyremontowano wentylację mechaniczną, wykonano remont rozdzielni głównej w szkole
oraz uziemienia całego obiektu. W zmodernizowanym obiekcie możliwym stała się organizacja
różnego rodzaju zawodów i uroczystości sportowych i kulturalnych o zasięgu lokalnym
i międzygminnym na odpowiednim poziomie.
Budynek Szkoły Podstawowej w Kruszynie wpisany jest do rejestru zabytków prowadzonego
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Niestety jak w dużej części starych budynków
występuje w nim problem wilgoci, spowodowany brakiem wykonania na etapie budowy
właściwej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i ścian. Pierwsza izolacja pozioma ścian
metodą iniekcji ciekłokrystalicznej została wykonana w roku 1997. Po upływie ponad 20 lat
koniecznym stało się ponowne wykonanie izolacji. Dlatego w roku 2019 została opracowana
dokumentacja techniczna na wykonanie renowacji elewacji oraz zewnętrznych i wewnętrznych
ścian piwnic budynku. Po jej uzgodnieniu z WKZ Starosta Bydgoski udzielił pozwolenia
na budowę. Wartość kosztorysowa całego projektu jest bardzo duża, dlatego postanowiono
podzielić zadanie na etapy, a jako pierwszy przyjąć wykonanie izolacji poziomej ścian budynku
powyżej fundamentów. Wszystkie prace zostały w czasie wakacji letnich. Przeprowadzona
w dniu 5.10.2021 r. kontrola WKZ potwierdziła prawidłowość wykonania robót. Na realizację
zadania Gmina pozyskała dotację w kwocie 88 100,00 zł ze środków Powiatu Bydgoskiego.
W Kruszyńskiej szkole wykonano także zadanie polegające na dostosowaniu oddziałów
przedszkolnych do wymogów p.poż. W ramach inwestycji dokonano montażu i uruchomienia
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systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach szkoły objętych projektem.
W roku 2021 wykonano również kilka istotnych zadań w obiekcie i na terenie Szkoły
Podstawowej w Strzelewie. W związku z
zaleceniami

Sanepidu

koniecznym

było

wykonanie instalacji do odprowadzania z
kuchni ścieków technologicznych poprzez
zaprojektowany
kanalizacji

separator
sanitarnej

obowiązującymi

aktami

tłuszczu

do

zgodnie

z

prawnymi

i

przepisami. Ponadto na terenie szkoły została wybudowana kanalizacja deszczowa, którą woda
z terenu oraz dachów budynków szkoły odprowadzana jest do przydrożnego rowu.
Wykonano również utwardzenie terenu przed frontem szkoły oraz zostało wymienione
ogrodzenie obiektu od strony wschodniej.
W budynku oświatowym w Trzemiętowie, w końcówce roku rozpoczęły się prace budowlane
związane z adaptacją pomieszczeń na I piętrze dla potrzeb poradni specjalistycznych. Efektem
inwestycji będą gabinety profilaktyki zdrowotnej dla potrzeb sprawowania profilaktycznej
opieki

zdrowotnej,

promocji

zdrowia

oraz opieki stomatologicznej nad uczniami,
w zakresie o którym mowa w przepisach
Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece
zdrowotnej nad uczniami oraz poradnie
specjalistyczne

dla

dzieci

i

młodzieży

szkolnej. Opieka zdrowotna nad uczniami
realizowana

w

zmodernizowanej

części

budynku w Trzemiętowie będzie miała na celu: ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy
ustnej oraz kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne
zdrowie. Na wykonanie zadania gmina uzyskała dotacje w kwocie 430 tys zł, z rezerwy ogólnej
budżetu państwa.
Tak jak każdego roku we wszystkich naszych placówkach oświatowych w ciągu roku 2021
wykonano szereg zadań remontowych finansowanych z wydatków bieżących na utrzymanie
bazy oświatowej. W większości przeprowadzone remonty związane były z odświeżeniem
i poprawą wyposażenia poszczególnych pomieszczeń szkolnych.
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Tab. 5. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w budynkach oświatowych zrealizowanych na terenie Gminy Sicienko
w roku 2021
Wartość
poniesionych
Lp

Nazwa zadania

Okres

Jednostka

Ilość

realizacji

1

nakładów w
2021 r. (zł)

Renowacja elewacji oraz zewnętrznych i

Powiat

wewnętrznych ścian piwnic budynku Szkoły
Podstawowej w Kruszynie - etap I

Uwagi

Bydgoski
2019-2021

kpl.

1

181 485,31
88 100,00

2

Dostosowanie Oddziałów Przedszkolnych Szkoły
Podstawowej w Kruszynie do wymogów p.poż.

3

2021

kpl.

1

69 987,00

Zakończone

2020-2021

kpl.

1

446172,02

Zakończone

Modernizacja sal gimnastycznych w obiektach
oświatowych Gminy Sicienko - Modernizacja Sali
gimnastycznej w SP Sicienko

4

Remont i doposażenie SP w Sicienku

2021

kpl.

1

121 218,50

Zakończone

5

Montaż rolet zewnętrznych w Sali gimnastycznej w

2021

kpl.

1

56 826,00

Zakończone

2021

kpl.

1

11 070,00

Zakończone

2021

kpl.

1

9 880,00

Zakończone

2021

kpl.

1

9 800,00

Zakończone

2021

kpl.

1

8 800,04

Zakończone

SP w Sicienku
6

Montaż kurtyny zabezpieczającej scenę w sali
gimnastycznej w SP w Sicienku przed
wpadającymi piłkami

7

Budowa przyłącza kanalizacji technologicznej z
kuchni w SP Strzelewo

8

Remont kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły
Podstawowej w Strzelewie

9

Wymiana części ogrodzenia terenu SP w
Strzelewie

10

Utwardzenie terenu przed frontem SP Strzelewo

2021

kpl.

1

65 231,82

Zakończone

11

Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej na

2021

kpl.

1

11 000,00

Zakończone

2021

kpl.

1

117 843,84

Zadanie w

terenie SP Strzelewo
12

Adaptacja pomieszczeń w budynku Trzemiętowo 2
dla potrzeb poradni specjalistycznych

13

Modernizacja obiektów oświatowych dla potrzeb

toku
2020-2021

kpl.

1

4 087,78

przedszkolnych -Przedszkole Trzemiętowo

Dotacja z BPRFIL

1 113 402,31
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE

2021

kpl.

x

BP – RFIL
Powiat
Bydgo.
92 187,78
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5.1.5 Obiekty kultury
Na

inwestycje

i

większe

remonty

w

budynkach

administrowanych
przez

GOK

w

Sicienku w roku 2021
wydatkowano kwotę
891 732,64 zł, z czego
679 465,64 zł to środki z budżetu gminy, a pozostała
kwota tj. 191 117,00 zł pozyskana została ze środków
UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 dedykowanych Lokalnej Grupie
Działania

Trzy

Doliny,

której

Gmina

Sicienko

jest członkiem. W ramach w/w środków w 2021 roku zostało wykonane przełożenie pokrycia
dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej.
Przy wsparciu unijnym, o którym mowa powyżej wykonany
został kapitalny remont budynku po byłym przedszkolu w
Wojnowie, dzięki czemu obiekt został zaadaptowany na
świetlicę wiejską w tej miejscowości, część wsparcia unijnego została przeznaczona na remont
świetlicy wiejskiej w Osówcu. W roku 2021 za środki własne gminy wykonano także remont
budynku wielofunkcyjnego przy ul. Strażackiej 6 w Kruszynie, w którym mieści się m.in.
biblioteka oraz ośrodek zdrowia. W ramach tego zadania został także utwardzony
oraz ładnie i estetycznie zagospodarowany terenu wokół obiektu. Powstały również nowe
miejsca parkingowe, tak bardzo potrzebne w tej lokalizacji. Myśląc o możliwości aplikowania
w kolejnych latach o środki zewnętrzne, w roku 2021 została opracowana dokumentacja
techniczna na budowę nowej świetlicy wiejskiej w Gliszczu, o co mieszkańcy tej miejscowości
wnioskują od kilku lat.
Ponadto w ciągu roku 2021 zostały wykonane inne drobne prace remontowe w istniejących
świetlicach wiejskich na terenie gmin oraz wymieniono część zniszczonych elementów na kilku
placach zabaw. Wydatki finansowane były ze środków bieżących GOK.
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5.1.6 Sport, turystyka i rekreacja
W

zakresie

działań

gminy w dziedzinie
sportu,
rekreacji

turystyki
rok

i

2021,

podobnie do roku ubiegłego przyniósł kilka
ciekawych i społecznie oczekiwanych realizacji. W
sumie na te przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 140 727,69 zł, która w całości pochodziła
ze środków własnych gminy. W ramach tej kwoty została wybudowana siłownia zewnętrzna
w

Zielonczynie,

a w Osówcu

wiaty

biesiadne

w

Wierzchucinku

i

Wierzchucicach,

przy świetlicy wiejskiej plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców

tej miejscowości. Większość tych prac została sfinansowana ze środków wydzielonego
funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw na rok 2021.
W roku 2021 zostały rozpoczęte prace przygotowawcze i projektowe dla planowanych nowych
inwestycji. Szczególną uwagę należy zwrócić na
przygotowanie dokumentacji technicznej na zadanie
pn. „Przebudowa i rozbudowa Centrum sportu w
Sicienku”. Pomysł i zakres tego zadania ewaluował
przez większą część roku, a wynikało to z
zapowiadanych i pojawiających się możliwości
pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania. Ostatecznie ogłoszenie II edycji
Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, w ramach którego możliwym
jest uzyskanie dofinasowania na poziomie 90 % wartości robót budowlanych sprawiło,
że w ramach planowanego przedsięwzięcia zakłada się, że zostanie zmodernizowana płyta
boiska głównego, boiska treningowego, zostaną wymienione
trybuny, cały obiekt zostanie oświetlony i ogrodzony.
Na

sąsiedniej

działce

zostanie

wybudowany

nowy

dwukondygnacyjny obiekt, w którym w jednej części zostanie
zlokalizowane zaplecze szatniowo-sanitarne dla piłkarzy, trenerów i sędziów piłkarskich,
a w części drugiej będzie sala do zapasów, kort do squasha, sala do tenisa stołowego,
która

w miarę potrzeb używana będzie mogła być jako sala konferencyjna.

Na terenie planowanej inwestycji planuje się wykonanie dojść, dojazdów i miejsc
parkingowych. W roku 2021 zostało wypłacone 70 % wartości prac projektowych.
Pozostała kwota zostanie zapłacona projektantom po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu
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na budowę. W lutym 2022 roku został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji
z w/w programu.
W roku 2021 został również przygotowany i złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu
wniosek o dofinansowanie wykonania ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020
dedykowanych Lokalnej Grupie Działania „Trzy Doliny”,
której nasza gmina jest członkiem, remontu i doposażenia
istniejących placów zabaw w Wojnowie, Dąbrówce Nowej
oraz Teresinie. W chwili obecnej, pisząc ten tekst wiemy,
że nasz wniosek został pozytywnie zweryfikowany i oceniony
oraz została podpisana umowa o dofinansowaniu. W związku z tym zadanie realizowane będzie
w roku 2022.
Tab.7. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w zakresie sportu i rekreacji zrealizowanych na terenie Gminy Sicienko
w roku 2021
Wartość
poniesionyc
h nakładów
Lp

1

2

3

Nazwa zadania

Ilość

w 2021 r.

Okres

Jednost

Uwagi

realizacji

ka

Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w

2020-

kpl.

1

22 000,00

FS- 22 000,00

Zielonczynie

2021

Zakup i montaż altany na boisku w

2020-

kpl.

1

16 472,16

FS – 16

Wierzchucicach dz.169/..

2021

Zakup i montaż altany przy świetlicy wiejskiej

2021

kpl.

1

19 998,57

2021

kpl.

1

71 945,16

2021

kpl.

1

164,30

(zł)

472,16

FS- 19 998,57

w Wierzchucinku
4

Przebudowa i rozbudowa centrum sportu w
Sicienku

5

Budowa plaży gminnej

mapa do
waru.
zabudowy

6

Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w

2021

kpl.

1

10 147,50

Osówcu etap I
Razem inwestycje w zakresie sportu, turystyki i rekreacji

FS –
10 000,00

140 727,69

zrealizowane w roku 2021
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5.1.7 Oświetlenie drogowe
Na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie gminy, w
roku 2021 wydano 309 624,43 zł. Duża część tych
środków

wydatkowana

była

w

ramach

funduszu

sołeckiego poszczególnych sołectw. W ramach tej kwoty
wybudowano 2781 m nowej linii oświetleniowej, na której
zabudowano 52 nowe latarnie uliczne oświetlenia drogowego.
Wykonano także 5 nowych projektów budowlanych na nowe
realizacje planowane na lata kolejne. W roku 2021 zadania
oświetleniowe realizowane były w 16 spośród 21 sołectw
gminy

Sicienko.

Część

wykonanych zadań została zrealizowana przez ENEA Oświetlenie
w ramach tzw. podniesienie standardu oświetlenia na istniejących
liniach oświetlenia drogowego. Szczegółowy zakres rzeczowofinansowy wykonanych zadań w roku 2021 przedstawia poniższa tabela. Należy podkreślić,
że w przypadku nowych realizacji stosowane są oprawy LED z redukcją mocy w godzinach
nocnych.
Tab. 8. Szczegółowy wykaz zadań w zakresie oświetlenia drogowego zrealizowanych na terenie Gminy Sicienko w roku 2021
Wartość

Lp

Nazwa zadania

Realiz
acja

poniesionyc
h nakładów

Jednostka

w 2020 r.
Ilość

1

Budowa oświetlenia drogowego na ul.

2020-

nowa linia

m

165

Jesionowej i Jaworowej w Sicienku - etap I

2021

nowa lampa

szt

4

Budowa oświetlenia drogowego na ul.

2020-

nowa linia

m

72

Wiśniowej i Wiatrakowej w Sicienku

2021

nowa lampa

2021

dok. techni.

(zł)

Uwagi

19 926,00

FS- 19
926,00

ul. Jaworowa.
2

3

dokumentacji technicznej

5

FS12 105,36

2

Budowa oświetlenia drogowego na ul.
Grabowej w Sicienku - opracowanie

4

szt

12 105,36

szt

1

Budowa oświetlenia w Osówcu ul. Przy

2011-

nowa linia

m

0

Lesie

2021

nowa lampa

szt

2

Budowa oświetlenia drogowego w

2020-

nowa linia

m

200

Maryninie - etap I

2021

nowa lampa

szt

2

4 916,93

FS- 4 916,93

6 888,00

FS 6 000,00

16 516,00

FS15 000,00

str. 74

6

Budowa oświetlenia drogowego w ciągu

2019-

nowa linia

m

346

drogi wojewódzkiej nr 244, dz. nr 163/2 w

2021

nowa lampa

szt

3

Budowa oświetlenia drogowego w

2020-

nowa linia

m

116

Nowaczkowie (w kierunku budynku nr 17)-

2021

nowa lampa

szt

1

2021

dok. techni.

szt

1

23 652,90

FS- 15
000,00

Nowej Rudzie - etap II

7

10 530,96

FS- 7 000,00

6 758,85

FS –

etap I
8

Budowa oświetlenia drogowego w ciągu
drogi gminnej Strzelewo - Zielonczyn -

6 758,85

opracowanie dokumentacji technicznej
9

Budowa oświetlenia drogowego na ul.

2021

Polnej w Zielonczynie
10

11

m

134

nowa lampa

szt

2

nowa linia

m

158

Budowa oświetlenia drogowego na ul.

2020-

Modrzewiowej w Pawłówku - etap I

2021

nowa lampa

szt

3

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Nad

2021

nowa linia

m

213

Torem w Pawłówku - etap I
12

nowa linia

16 509,06

FS12 000,00

15 498,00

FS10 000,00

25 331,85

FS20 000,00

nowa lampa

szt

2

2021

dok. techni.

szt

1

5 162,31

FS- 4 000,00

Budowa oświetlenia drogowego w

2019-

nowa linia

m

60

6 408,30

FS- 1 000,00

Pawłówku ul. Dębowa - etap III

2021

nowa lampa

szt

1

Budowa oświetlenia drogowego na ul.

2021

dok. techni.

szt

1

19 666,47

FS-

Budowa oświetlenia drogowego na ul.
Brzozowej w Pawłówku - opracowanie
dokumentacji technicznej

13

14

Szlacheckiej i Magnackiej w Dąbrówce

19 666,47

Nowej - opracowanie dokumentacji
technicznej
15

16

17

Budowa oświetlenia drogowego na odcinku

2019-

nowa linia

m

0

drogi gminnej Szczutki - Osówiec - etap II

2021

nowa lampa

szt

1

Budowa oświetlenia drogowego na ul.

2017-

nowa linia

m

63

Osówieckiej w Kruszynie - etap II

2021

nowa lampa

szt

2

Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul

2021

nowa linia

m

178

nowa lampa

szt

3

dok. techni.

szt

1

Młyńskiej w Kruszyńcu, na odcinku od ul.

7 380,00

FS- 7 000,00

9 717,00

FS- 5 645,01

24 911,83

FS12 500,00

Wiatrakowej do ul. Noteckiej
18

Rozbudowa oświetlenia drogowego w

2021

10 094,61

miejscowości Gliszcz Kolonia-

FS10 094,61

opracowanie dokumentacji technicznej
19

Podniesienie standardu oświetlenia

2021

drogowego na ul. Starowiejskiej w Osówcu
20

Podniesienie standardu oświetlenia

2021

drogowego przy drodze gminnej działka nr

nowa linia

m

0

nowa lampa

szt

3

nowa linia

m

320

nowa lampa

szt

3

nowa linia

m

101

nowa lampa

szt

2

nowa linia

m

0

nowa lampa

szt

1

4 141,75

FS- 4 000,00

14 001,58

FS- 9 000,00

9 476,12

FS- 9 476,12

1 427,49

FS- 1 427,49

101 w Trzemiętowie.
21

Podniesienie standardu oświetlenia

2021

drogowego przy drodze gminnej pomiędzy
posesjami 26 - 28 w Trzemiętowie.
22

Podniesienie standardu oświetlenia
drogowego przy drodze powiatowej w

2021

rejonie skrzyżowania z drogą gminną dz. nr
3/33 w Trzemiętowie.
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Podniesienie standardu oświetlenia

23

2021

drogowego na drodze gminnej w Łukowcu

nowa linia

m

504

19 590,06

FS-

nowa lampa

szt

3

nowa linia

m

0

nowa lampa

szt

2

nowa linia

m

0

nowa lampa

szt

1

nowa linia

m

151

nowa lampa

szt

1

nowa linia

m

0

nowa lampa

szt

0

nowa linia

m

0

nowa lampa

szt

1

nowa linia

m

0

nowa lampa

szt

2

nowa linia

m

0

nowa lampa

szt

1

nowa linia

m

0

nowa lampa

szt

2

sfinansowane w ramach
umowy PUO na rok 2021

12 500,00

(w kierunku posesji nr 39B).
Podniesienie standardu oświetlenia

24

2021

drogowego w Zawadzie pomiędzy

2 854,99

FS- 2 854,99

5 072,16

FS- 5 072,16

6 013,69

FS- 5 000,00

835,24

FS- 650,00

1 381,93

FS- 1 200,00

2 854,99

FS- 2 854,99

posesjami nr 6 i 7A
Podniesienie standardu oświetlenia

25

2021

drogowego w Zawadzie pomiędzy
posesjami nr 13 i 14
Podniesienie standardu oświetlenia

26

2021

drogowego w Ugodzie na wysokości
przystanku autobusowego.
Podniesienie standardu oświetlenia

27

2021

drogowego poprzez zmianę lokalizacji
istniejącej oprawy w Samsiecznie.
Podniesienie standardu oświetlenia

28

2021

drogowego w Samsiecznie
Podniesienie standardu oświetlenia

29

2021

drogowego na ul. Strażackiej w Kruszynie

30

Podniesienie standardu oświetlenia na

2021

ul. Ogrodowej w Sicienku
31

Podniesienie standardu oświetlenia w

2021

miejscowości Dąbrówczyn
32

Podniesienie standardu oświetlenia w

2021

miejscowości Teresin
RAZEM OŚWIETLENIE DROGOWE

nowa linia

m

0

nowa lampa

szt

1

nowa linia

m

278

2021

1
nowa lampa

szt

52

dok. techn.

szt

5

Zadania zostały wykonane i

309 624,43

FS
242 648,98

5.1.8 Sieć gazowa
Budowa sieci gazowej nie należy do zadań gminy. Zgodnie z prawem energetycznym, tematem
tym

zajmuje

gazowej

się

Polska

średniego

Spółka
ciśnienia

się
rozbudowywana.

Gazownictwa.

Budowa

sieć

na terenie naszej gmin rozpoczęła
w roku 1997 i systematycznie jest

Wg

informacji

uzyskanych z PSG, Oddział Zakład

Gazowniczy w Bydgoszczy na terenie gminy Sicienko długość
sieci gazowej na koniec roku 2021 wynosi 70,986 km i wzrosła
w stosunku do roku 2020 (70,589 km) o 397 m. W 2021 roku
zostało wykonanych kolejnych 69 nowych przyłączy gazowych
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średniego ciśnienia, dlatego łączna ich ilość na koniec 2021 r. wynosi 988 sztuk (na koniec roku
2020 było 919 szt.). Długość przyłączy gazowych średniego ciśnienia wynosi 17,526 km
tj. o 714 m więcej niż na koniec roku 2020 (16,812 km).
Systematyczna rozbudowa sieci gazowej na terenie gminy ma bardzo istotne znaczenie
z punktu widzenia zabiegów czynionych przez wiele podmiotów, w tym władz samorządowych
naszej gminy o czyste powietrze, co jest niezwykle istotne w skali globalnej. W roku 2021
rozpoczęła się

budowa sieci gazowej z Dąbrówki Nowej do Osówca (w ciągu

ul. Dąbrowieckiej) oraz z Osówca Wyb. do Osówca (w ciągu ul. Szosa Bydgoska)
i dalej do Szczutek i Mochla do połączenia z istniejącym gazociągiem. Jest to duża i ambitna
inwestycja, ale w wyniku jej realizacji kolejna część gminy będzie zgazyfikowana co umożliwi
mieszkańcom tych miejscowości korzystanie z niskoemisyjnych źródeł ciepła. Inwestycja
zakończy się w roku 2022.

Źródło: GUS_ Statystyczne vademecum samorządowca (dostępne dane na koniec roku 2020)

5.1.9 Inwestycje w bezpieczeństwo publiczne
Inwestycje w bezpieczeństwo publiczne są niezwykle ważne w każdej wspólnocie
samorządowej. Bezpieczeństwo publiczne jest jednym z podstawowych zadań własnych
gminy. Wszyscy mieszkańcy chcą i mają prawo czuć się bezpieczni. Natomiast obowiązkiem
rządzących jest im to bezpieczeństwo zapewnić. Rok 2021 w tym zakresie na terenie naszej
gminy można uznać za udany. Ze środków budżetowych realizowane były głównie zakupy
inwestycyjne dla potrzeb Policji Lokalnej oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
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Podobnie jak w roku ubiegłym, ze środków budżetu Gminy Sicienko na prośbę Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy został dofinansowany zakup nowego radiowozu
na potrzeby Policji Lokalnej. Samochód został przekazany
do Komisariatu Policji w Koronowie. Do wspólnego zakupu
dołożyła się również Gmina Dobrcz oraz Gmina Koronowo.
Nowy radiowóz – KIA NOWY CEED M, o wartości ok. 95 tyś
wykorzystywany będzie przez policjantów, którzy zabezpieczają m.in. teren naszej gminy.
Dzięki temu mieszkańcy gminy mogą czuć się bezpieczniej.
Na terenie naszej gminy działa sześć jednostek OSP. Każdego roku w miarę możliwości
finansowych gminy jednostki te są doposażane w nowy sprzęt
niezbędny do ratowania życia i mienia obywateli. W roku 2021
gmina

współfinansowała

zakup

lekkiego

samochodu

pożarniczego marki Ford dla jednostki OSP w Kruszynie. Gmina
dofinansowała zakup samochodu w 50%. Pozostała kwota pochodziła od inwestora
prywatnego, który przeznaczył na ten cel kwotę 12 500,00 zł. Dla jednostki OSP Wojnowo
gmina za kwotę 26 tys. zakupiła zestaw hydrauliczny do ratownictwa
technicznego. Zakup ten współfinansowany był w kwocie 10 tys.
ze środków budżetu państwa. Dla potrzeb OSP w Strzelewie
ze środków gminy zostały wykonane prace budowlane polegające na budowie drogi
dojazdowej do nowego garażu dla samochodu pożarniczego będącego w posiadaniu
tej jednostki.
W sumie wartość wykonanych zadań w tym zakresie stanowi kwotę ponad 162 tys. zł,
z czego ponad 60 tys. zł, to środki własne gminy. Pozostała kwota została pozyskana z innych
źródeł.
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Tab. 9. Szczegółowy wykaz zadań w zakresie inwestycji w bezpieczeństwo publiczne zrealizowanych na terenie Gminy
Sicienko w roku 2021
Wartość
poniesionyc
Lp

Nazwa zadania

Realizacja

h nakładów

Jednostka

w 2021 r.

1

Dotacja celowa na

2021

szt.

Ilość

(zł)

Uwagi

1

25 000,00

Osoba prywatna 12 500,00
zł

dofinansowanie zakupu lekkiego
samochodu pożarniczego dla OSP
Kruszyn
2

Dofinansowanie zakupu zestawu

2021

kpl.

1

26 000,00

hydraulicznego dla ratownictwa

BP -10 000,00

technicznego dla OSP Wojnowo
3

2021

szt.

1

94 529,00

Gmina Sicienko –

Dofinansowanie zakupu

14 926,13

samochodu dla Komisariatu

BP, Gmina Dobrcz i

Policji w Koronowie

Koronowo –
79 602,87

4

Wykonanie utwardzonego

2021

kpl.

1

16 794,00

dojazdu do garażu OSP Strzelewo

Razem inwestycje w zakresie
bezpieczeństwa publicznego,

2021

162 323,00

Środki zewnętrz.
102 102,87 zł

zrealizowane w roku 2021

5.2 Środki zewnętrzne pozyskane w roku 2021 na realizację zadań Gminy
Rok 2021 był absolutnie wyjątkowy w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na
zadania realizowane w roku bieżącym oraz na zadania planowane do realizacji w latach
następnych. W sumie na wszystkie działania (twarde i miękkie) pozyskaliśmy z różnych źródeł
bezzwrotne dotacje na kwotę prawie 23 mln zł. Ma to szczególnie duże znaczenie,
że był to kolejny rok pandemii wirusa Covid 19. Wprowadzone przez władze ograniczenia,
reżim sanitarny oraz liczne zachorowania, które nie oszczędziły również pracowników Urzędu
Gminy w Sicienku, kwarantanna, izolacja i praca zdalna pracowników w wielu instytucjach
spowodowały, że realizacja zadań była bardzo trudna. Związane z tym spowolnienie
gospodarki, szybko rosnąca inflacja oraz znaczący wzrost cen materiałów i usług w drugiej
połowie roku odbiło swoje piętno na finansach naszej gminy oraz warunkach i realizacji
inwestycji.
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Pomimo tych trudnych okoliczności roku 2021, w naszej gminie udało się zrealizować
zdecydowaną większość określonych planów, programów i studiów. Ich realizacja możliwa
była m.in. dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki zewnętrzne na realizację zadań.
Pochodziły one głównie ze środków UE oraz z budżetu państwa, w tym głównie ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Natomiast na realizację zadań w kolejnych latach uzyskaliśmy promesę środków finansowych
z Rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Szczegółowe zestawienie
pozyskanych środków zewnętrznych na realizację zadań gminy zawarte jest w tabeli poniżej.
Tab.10. Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań gminy w roku 2021.
Wartość
Lp.

Nazwa zadania

zadania w roku

Kwota dotacji

2021

zł

Źródło dotacji

Uwagi

zł
1
I

2

3

4

5

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, na realizację których pozyskano środki zewnętrzne
Zadanie zakończone.
Kwota dofinansowania

Rozwój infrastruktury wodno1

kanalizacyjnej w Gminie Sicienko, w
tym: Budowa kanalizacji sanitarnej

728 099,17

325 125,00

UE-FS -POIiŚ
2014-2020

w Kruszynie - etap IV

zostanie wpłacona na
rachunek gminy w
roku 2022, po
rozliczeniu końcowym
projektu POIŚ
Zadanie zakończone.
Rozliczenie końcowe
inwestycji nastąpi w
roku 2022 w wyniku
czego nastąpi

Przebudowa i rozbudowa
2

oczyszczalni ścieków w Wojnowie -

6 747 349,24

2 042 281,50

I etap

UE -RPO WKP/ZIT 2014-2020

refundacja pozostałej
kwoty dotacji.
Całkowita dotacja
3 890 650,20 zł. W
roku 2020 wpłynęło na
rachunek gminy
1 399 388,59 zł.
Zadanie w toku.
Planowane

Przebudowa i rozbudowa
3

oczyszczalni ścieków w Wojnowie II etap

1 416 563,10

1 320 000,00

RFIL

zakończenie w roku
2022. Przyznana
dotacja całkowita z
RFIL to 3 500 000,00
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Zadanie zakończone.
Kwota dofinansowania
Przebudowa i rozbudowa

zostanie wpłacona na

oczyszczalni ścieków w Wojnowie -

rachunek gminy w

III etap - kompleksowa modernizacja
4

energetyczna budynku użyteczności

612 757,96

330 906,10

publicznej na potrzeby Oczyszczalni

UE -RPO WKP/ZIT 2014-2020

roku 2022, po
rozliczeniu końcowym
projektu przez Urząd

Ścieków i Punktu Selektywnej

Marszałkowski w

Zbiórki Odpadów Komunalnych

Toruniu. Podana kwota
dotacji jest kwotą
wnioskowaną.

5

Rozbudowa drogi gminnej G50333C
Sicienko-Dąbrówka Nowa.

3 987 842,54

1 966 208,00

RFRD na rok
2021

Zadanie zakończone.

Zadanie w toku jako
zadanie wieloletnie
Rozbudowa drogi gminnej G
6

50305C Samsieczno-Marynin, od
km 0+180 do km 2+ 547, etap I od

dofinansowane z FDS
0,00

246 077,00

Budżet Państwa FDS

km 0+180 do km 0+603,60

na rok 2019. W roku
2021wpłynęło
dofinansowanie za
prace wykonane w
roku 2020.

7

Rozbudowa drogi gminnej w
Wojnowie

666 190,57

450 000,00

RFIL/PGR

Zadanie zakończone.
Zadanie poprawiło

Wykonanie nakładek bitumicznych
8

na drogach powiatowych o
nawierzchni bitumicznej na terenie

stan dróg powiatowych
598 672,46

598 672,46

Powiat Bydgoski

gminy Sicienko

na terenie Gminy
Sicienko. W całości
sfinansowane ze
środków Powiatu.

9

10

Remont chodnika w ciągu drogi nr
1910C w miejscowości Teresin

Remont konserwatorski budynku nr
60 w miejscowości Mochle - I etap

Zadanie w całości
55 972,68

55 972,68

Powiat Bydgoski

sfinansowane przez
Powiat Bydgoski.

360 609,32

45 000,00

Powiat Bydgoski

Zadanie zakończone w
zakresie etapu I.

Remont budynku użyteczności
publicznej z przeznaczeniem na
11

świetlicę wiejską w Wojnowie oraz

475 686,33

191 117,00

remont świetlicy wiejskiej w

UE -

Zadanie zakończone.

PROW/LGD

Wniosek o płatność

2014-2020

jest procedowany.

Osówcu
Renowacja elewacji oraz
12

zewnętrznych i wewnętrznych ścian
piwnic budynku Szkoły

181 485,31

88 100,00

Powiat Bydgoski

Zadanie zakończone w
zakresie etapu I.

Podstawowej w Kruszynie - etap I
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Modernizacja obiektów
13

oświatowych dla potrzeb
przedszkolnych - Przedszkole

0,00

4 087,78

RFIL - Nabór
1/2020/RFIL

Trzemiętowo

14

Zakup nieruchomości na potrzeby
gminy

Rozliczenie końcowe
zadania wykonanego
w roku 2020
Został zakupiony

651 837,50

651 837,50

RFIL

budynek po były GS w
Sicienku

RAZEM środki zewnętrzne jakie pozyskano
na zadania inwestycyjne realizowane w roku

16 483 066,18

8 315 385,02

50,45 %

2021
II

Lp.

Planowane zadania inwestycyjne na lata kolejne, na realizację których w roku 2021 pozyskano środki zewnętrzne

Nazwa zadania

Wartość

Kwota dotacji

zadania

zł

Źródło dotacji

Uwagi

Zadanie kontynuowane
będzie w roku 2022.

1

Budowa ul. Grabowej w Sicienku

596 830,91

298 415,00

RFRD na rok
2021

Umowa została
zawarta na 353 478,00.
Jednak dotacja nie
może przekroczyć
50% wartości zadania.

Przebudowa i rozbudowa
2

oczyszczalni ścieków w Wojnowie -

3 101 510,94

2 180 000,00

RFIL

II etap

Zadanie realizowane
od roku 2021.

Program
3

Przebudowa drogi gminnej w
Pawłówku- budowa ul. Leśnej

1 561 255,48

1 473 611,01

inwestycji

Zadanie realizowane

strategicznych

będzie w roku 2022

Polski Ład

Program
4

Przebudowa dróg gminnych w
Osówcu- rozbudowa ul. Przy Lesie

1 993 090,97

1 876 843,72

inwestycji

Zadanie realizowane

strategicznych

będzie w roku 2022

Polski Ład

5

Program

Rozbudowa drogi gminnej G50335C
na odcinku Szczutki - Droga krajowa
nr 25

2 842 331,67

2 765 209,19

inwestycji

Zadanie realizowane

strategicznych

będzie w roku 2022

Polski Ład
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Gmina otrzymała 3
mln dotacji na objęcie
udziałów w spółce
6

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

3 000 000,00

3 000 000,00

Budżet państwa

SIM, która realizować
będzie m.in.. w
Sicienku budownictwo
mieszkaniowe
Subwencja z budżetu

7

Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej
w Gminie Sicienko

państwa na poprawę
1 870 237,00

1 870 237,00

Budżet państwa

stanu infrastruktury
kanalizacyjnej na
terenie gminy.

RAZEM środki zewnętrzne jakie pozyskano
na planowane zadania inwestycyjne
III

14 965 256,97

13 464 315,92

89,97 %

Zadania nie inwestycyjne wykonywane w roku 2021, na realizację których pozyskano środki zewnętrzne
Udział gminy polegał
na wkładzie

1

Innowacyjna edukacja dla szkół w
Gminie Sicienko – edycja 2

100 000,00

95 000,00

UE-RPO

rzeczowym w postaci

WKO/ZIT-2014-

udostępnienia sal na

2020-

prowadzenie zajęć.

85 000,00

Projekt rozpoczęty w

Budżet Państwa -

roku 2021, a jego

10 000,00

zakończenie
planowane jest w
czerwcu roku 2022

2

Laboratoria Przyszłości

293 800,00

293 800,00

Budżet Państwa

W ramach projektu

(środki z

zostały doposażone

funduszu

wszystkie szkoły na

COVID)

terenie gminy.

Rządowy program rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz
3

kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie technologii informacyjno –

Zakupiono tablice
43 749,87

34 999,89

Budżet Państwa

interaktywne dla SP w
Kruszynie

komunikacyjnych na lata 2020/2024
„Aktywna Tablica”

4

Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

45 000,00

36 000,00

Budżet Państwa

Doposażenie bibliotek
szkolnych.
Projekt realizowany

5

Projekt “Aktywni mieszkańcy
Gminy Sicienko”

105 720,15

105 720,15

UE-RPO WK-P
2014-2020/EFS

przez GOPS. Wkład
własny gminy poprzez
udostępnienie sal w
świetlicach.
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Projekt realizowany
przez GOPS we

6

Projekt “Centrum Opieki i Rozwoju
Seniora w Mochlu”

481 342,59

481 342,59

UE-RPO WK-P
2014-2020/EFS

współpracy z WSG
Bydgoszcz. Wkład
własny gminy poprzez
udostępnienie obiektu
w Mochlu.
Koordynacja działań

Wsparcie procesu zarządzania i
7

wdrażanie RPO WK-P na lata 20142020, poprzez realizację ZIT

3 367,47

160,47

UE-POPT-20142020

wojewódzkiego dla BTOF

związanych z
realizacją zadań
współfinansowanych
w ramach ZIT BTOF
Projekt realizowany

8

Program „Opieka wytchnieniowa”

48 957,75

48 957,75

Fundusz

przez GOPS. Ilość

Solidarnościowy

osób objętych pomocą
-7
Projekt realizowany

9

Posiłki w szkołach, zasiłki celowe na
zakup żywności

156 244,49

124 995,59

Budżet państwa

przez GOPS. Ilość
osób objętych pomocą
- 234
Projekt realizowany

10

Program „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej”

48 768,00

48 768,00

Fundusz

przez GOPS. Ilość

Solidarnościowy

osób objętych pomocą
- 5
Projekt realizowany

11

Usługi opiekuńcze „Opieka 75+”

13 618,20

6 809,10

Budżet państwa

przez GOPS. Ilość
osób objętych pomocą
- 4.
Projekt realizowany

12

Stypendia szkolne

25 959,89

20 767,91

Budżet państwa

przez GOPS. Ilość
osób objętych pomocą
– 26.

13

Prace społecznie użyteczne

Razem zadania nie inwestycyjne
realizowane w 2021 r.
SUMA I-III

7 888,50

4 733,10

Budżet państwa.

Projekt realizowany

Powiatowy

przez GOPS. Ilość

Urząd Pracy w

przepracowanych

Bydgoszczy

godzin - 4195

1 072 980,08

1 047 023,10

97,58 %

32 521 303,23

22 826 724,04

70,19 %
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Źródło: GUS

Gmina Sicienko, w porównaniu z innymi gminami, zajęła 1 miejsce w powiecie Bydgoskim
i 11 miejsce na 142 gminy w woj. Kujawsko-Pomorskim.

5.3 Sekcja dróg i ochrony przeciwpożarowej
•

Ilość rozpatrzonych wniosków na lokalizacje zjazdu - 54

•

Ilość rozpatrzonych wniosków na zajęcie pasa drogowego - 97

•

Ilość wydanych uzgodnień dotyczących lokalizacji urządzeń technicznych w pasie
drogowym - 220

•

Ilość zaopiniowanych projektów zmian stałej i czasowej organizacji ruchu - 54

•

Ilość złożonych wniosków o odszkodowania z tytułu szkód na drogach - 3

•

Zakup kruszywa granitowego - 1500 ton

•

Zakup gruzu kruszonego - 7428 ton

•

Praca równiarki na drogach gminnych - 800rbg
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ROZDZIAŁ 6
Oświa ta
6.1 Sieć szkół, liczba uczniów i oddziałów
Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/152/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lipca 2020
w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko
i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze
Gminy Sicienko oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sicienko publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, sieć placówek
oświatowych wygląda następująco:
•

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie,

•

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Samsiecznie, który tworzą Szkoła Podstawowa im.
Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie oraz Przedszkole Samorządowe w Trzemiętowie,

•

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Sicienku,

•

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie,

•

Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie.

W placówkach oświatowych uczyło się łącznie 1120 uczniów w 62 oddziałach (oddziały
przedszkolne, przedszkole, szkoła podstawowa) oraz 5 uczniów uczestniczyło w zajęciach
rewalidacyjno – wychowawczych poza oddziałem klasowym 1.

Średnioroczna liczba uczniów i oddziałów (na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej z dnia
30.09.2020 r. i 30.09.2021 r.).
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1

Średnioroczna liczba uczniów w placówkach oświatowych

279; 25%

315; 28%

117; 10%

202; 18%

208; 19%

SP Kruszyn

ZS-P Samsieczno

SP Sicienko

SP Strzelewo

SP Wojnowo

Średnioroczna liczba oddziałów w placówkach oświatowych

15

15

11

10
11

SP Kruszyn

ZS-P Samsieczno

SP Sicienko

SP Strzelewo

SP Wojnowo

Wychowanie przedszkolne – realizowane było w 3 oddziałach w Przedszkolu Samorządowym
w Trzemiętowie oraz 14 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:
3 w Kruszynie, 3 w Sicienku, 3 w Wojnowie oraz 2 w Strzelewie.
Łącznie wychowaniem przedszkolnym objęto 308 dzieci.
Ponadto średnio 85 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sicienko uczęszczało do placówek
wychowania przedszkolnego w innych gminach: 76 w Bydgoszczy, 1 w Nakle, 1 w Osielsku,
1 w Mroczy i 6 w Koronowie.
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Średnioroczna liczba dzieci w przedszkolu
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
70; 23%
66; 21%
42; 14%

66; 21%
65; 21%

Kruszyn

Trzemiętowo

Sicienko

Strzelewo

Wojnowo

Szkoły podstawowe – w pięciu szkołach było 48 oddziałów, w tym: po 8 oddziałów
w Samsiecznie, Sicienku, Strzelewie, po 12 w Kruszynie i Wojnowie.
Łącznie do szkół podstawowych uczęszczało 812 uczniów, a 5 uczniów objętych było
zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych

213; 26%

245; 30%

136; 17%

75; 9%
143; 18%

SP Kruszyn

SP Samsieczno

SP Sicienko

SP Strzelewo

SP Wojnowo
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6.2 Zatrudnienie w placówkach oświatowych
W placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sicienko zatrudnienie
wyniosło 177,76 etatów2, w tym 137,03 etatów stanowiła kadra pedagogiczna, 40,73 etatów
pracownicy administracji i obsługi.

Kadra pedagogiczna - liczba etatów przeliczeniowych

31,82

31,12

20,21

24,24
24,66

SP Kruszyn

ZS-P Samsieczno

SP Sicienko

SP Strzelewo

SP Wojnowo

Kadra pedagogiczna - liczba osób

26,33

26,00

20,67

21,67
21,67

SP Kruszyn

2

ZS-P Samsieczno

SP Sicienko

SP Strzelewo

SP Wojnowo

Wartości średnioroczne, z uwzględnieniem nieobecnych pracowników i osób zatrudnionych na zastępstwo
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Kadra pedagogiczna - liczba etatów na osobę

1,21

1,20

0,98

1,12
1,14

SP Kruszyn

ZS-P Samsieczno

SP Sicienko

SP Strzelewo

SP Wojnowo

Zatrudnienie w szkołach gminnych – pracownicy administracji
i obsługi

9,95

10,26

3,68
9,35

7,49

SP Kruszyn

ZS-P Samsieczno

SP Sicienko

SP Strzelewo

SP Wojnowo
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6.3 Wyniki egzaminu ósmoklasisty
Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 88 uczniów (zestaw standardowy).

Uśredniony wynik szkół w skali staninowej

7,0

6,0

5,7

6,0

4,7
4,0

5,0
4,0
3,0

2,0

2,0
1,0
0,0
SP Sicienko

SP Wojnowo

SP Kruszyn

SP Samsieczno

SP Strzelewo

Znaczenie staninów: 1 – Najniższy, 2 - Bardzo niski, 3 – Niski, 4 - Niżej średni, 5 – Średni,
6 - Wyżej średni, 7 – Wysoki, 8 - Bardzo wysoki, 9 - Najwyższy

j. polski
8
7
7
6
6
5
4

4

4
3
2
2
1
0
SP Sicienko

SP Wojnowo

SP Kruszyn

SP Samsieczno

SP Strzelewo
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matematyka
9
8
7
7
6
5

5

5

5
4
3
2
2
1
0
SP Sicienko

SP Wojnowo

SP Kruszyn

SP Samsieczno

SP Strzelewo

j. angielski
9
8
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
0
SP Sicienko

SP Wojnowo

SP Kruszyn

SP Samsieczno

SP Strzelewo

6.4 Uroczyste otwarcie przedszkola samorządowego w Trzemiętowie
Reforma oświaty w gminie Sicienko przeprowadzana w 2020 roku polegała
m.in. na utworzeniu Przedszkola Samorządowego w Trzemiętowie wchodzącego w skład
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Samsiecznie. 18 stycznia 2021 roku przedszkolaki
z Samsieczna (gdzie na czas remontu budynku w Trzemiętowie uruchomiono tymczasowo
3 oddziały przedszkolne) przeniesiono do wyremontowanego Przedszkola Samorządowego
w Trzemiętowie.
29 stycznia 2021 roku dokonano oficjalnego otwarcia Przedszkola. Z uwagi na pandemię
w uroczystości wzięło udział wąskie grono gości: Marek Graalik - Kujawsko – Pomorski
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Kurator Oświaty, Łukasz Schreiber – Minister w Kancelarii Premiera, Arkadiusz Szczepaniak
– przewodniczący rady gminy oraz gospodarze tj. Wójt Gminy i Dyrektor Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego, pani Teresa Szmelter – Woźniak. Obecnie do przedszkola
uczęszcza 72 dzieci.
16 lutego 2021 roku z zachowaniem reżimu sanitarnego zaprezentowano przedszkole Radnym
Gminy i Radnym Powiatu.
Mieszkańcy, rodzice i wszystkie zainteresowane osoby mogły obejrzeć przedszkole wirtualnie
na Facebooku Urzędu Gminy. Na tę okoliczność powstał film promocyjny, który udostępniono
mieszkańcom 19 lutego 2021 r.
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6.5 Funkcjonowanie placówek oświatowych w czasie pandemii
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju w pierwszej pierwsza połowie 2021 roku
w szkołach zajęcia odbywały się w systemie zdalnym (nauczanie na odległość) i hybrydowym.
Najdłużej poza szkołą zajęcia realizowały klasy 4 do 8 – do 14.05.2021 r. Od 17 do 31 maja
2021 r. klasy te realizowały naukę w systemie hybrydowym (50% uczniów w szkole,
50% w domu).
W okresie 20.03.2021 r. do 19.04.2021 r. nauką zdalna objęto klasy 1 do 3 szkoły podstawowej.
W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych nauczanie zdalne wprowadzono w okresie
od 29.03.2021 r. do 9.04.2021 r.
Od 12 listopada 2021 r. z uwagi na COVID-19 czasowo część oddziałów uczyła się zdalnie.
Okresy nauki zdalnej trwały od kilku do kilkunastu dni. Od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022
decyzja rządu zawieszone były zajęcia stacjonarne we wszystkich szkołach. Tylko przedszkole
i oddziały przedszkolne funkcjonowały stacjonarnie.
W czerwcu 2021 r. Gmina złożyła wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej
na zajęcia wspomagające dla uczniów. Zajęcia miały za zadnie uzupełnienie wiedzy uczniów
z czasu zdalnego nauczania. Program przewidywał po 15 godzin zajęć dodatkowych
dla każdego oddziału szkoły podstawowej. Głównie były to zajęcia z przedmiotów
przyrodniczych i historii. Zajęcia realizowane były od września do grudnia 2021 r.
Łącznie zrealizowano 409 godzin zajęć, w tym: w Sicienku, Samsiecznie i Strzelewie
po 75 godzin, w Wojnowie – 79, w Kruszynie - 105 godzin.
Gmina otrzymała na ten cel środki z rezerwy subwencyjnej w wysokości 30.450,00 zł.

6.6 Wyprawka szkolna dla uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
W szkołach podstawowych w Gminie Sicienko rok szkolny 2021/2022 rozpoczęło
łącznie 840 uczniów. 112 z nich po raz pierwszy zasiadło w szkolnych ławkach. Z tej okazji
Gmina Sicienko, rękoma Wójta Gminy, wszystkim pierwszoklasistom podarowała drobne
upominki w postaci piórników. Podarki przekazano 16 września.

6.7 Nagrody i odznaczenia dla pracowników oświaty gminnej
W dniu 13 października 2021 r. w Szkole Podstawowej w Sicienku odbyła się
uroczystość z okazji 𝐃𝐧𝐢𝐚 𝐄𝐝𝐮𝐤𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐍𝐚𝐫𝐨𝐝𝐨𝐰𝐞𝐣. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy,
nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkół oraz zaproszeni goście, w tym:
Pan Radosław Kempinski Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski, Radni Powiatu Bydgoskiego
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- Pani Anna Cetnarowska, Pani Małgorzata Wojnowska, Pan Stanisław Szwajca, Pan Dariusz
Mroczkowski – Wiceprezes Zarządu Okręgu Kujawsko – Pomorskiego ZNP, Pani Małgorzata
Jochim – prezes ZNP O w Sicienku, Radni Gminy Sicienko, Sołtysi Gminy Sicienko
oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.
Wójt Gminy Sicienko, Piotr Chudzyński podziękował nauczycielom i pracownikom oświaty
za zaangażowanie z jakim wykonują swoją pracę oraz podkreślał, że są bardzo ważną grupą
zawodową, gdyż odgrywają istotną rolę w kształtowaniu młodego człowieka.
Uroczystość była też okazją do wręczenia nauczycielom Nagród Wójta Gminy Sicienko
za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. W tym roku nagrodę otrzymali:
•

Małgorzata Jochim – Wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Samsiecznie

•

Anna Karolczyk - Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej
w Sicienku

•

Iwona Masiak - Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej
w Kruszynie

•

Bernadeta Nikodem - Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej
w Strzelewie

•

Monika Polewska - Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej
w Wojnowie

•

Robert Kwinta - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Wojnowie

•

Wicewojewoda Kujawsko - Pomorski Radosław Kempinski złożył życzenia wszystkim
nauczycielom i pracownikom oświaty oraz wręczył Medale za Długoletnią Służbę
nauczycielom Szkoły Podstawowej w Sicienku. Medale otrzymali:

•

Iwona Pinkowska – nauczyciel matematyki, 25 lat pracy pedagogicznej

•

Monika Noińska - Swiniarska - wicedyrektor, nauczyciel przyrody, biologii, geografii,
chemii, 14 lat pracy pedagogicznej.

•

Wójt Gminy, Piotr Chudzyński wręczył również okazjonalne statuetki osobom
zasłużonym dla oświaty gminnej. Statuetki otrzymali:

•

Pan Marek Gralik, Kujawsko – Pomorskiego Kurator Oświaty

•

Pani Małgorzata Wojnowska, Radna Powiatu Bydgoskiego oraz Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Kruszynie

•

Pan Stanisław Szwajca, Radny Powiatu Bydgoskiego oraz Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Wojnowie

•

Pani Anna Rakoczy, Główna Księgowa Placówek Oświatowych.
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Pan Dariusz Mroczkowski, Wiceprezes Zarządu Okręgu Kujawsko – Pomorskiego Związku
Nauczycielstwa Polskiego wręczył odznaczenia za długoletnią przynależności do Związku.
Medale otrzymali:
•

Czesława Pinkowska

•

Małgorzata Jochim

Uroczystość uświetnił występ śpiewaków operowych: Pani Justyny Gęsickiej – mezzosopran
oraz i Pana Krzysztofa Zimnego – tenor przy akompaniamencie Pana Rafała Tworka,
którzy przenieśli zebranych gości do świata operetki, muzyki filmowej i musicalu.
Gminny Dzień Edukacji Narodowej był wspaniałą okazją do spotkania się i wymiany
doświadczeń osób zaangażowanych w rozwój gminnej oświaty.
Poza ww. jeszcze jedna osoba została doceniona za pracę w dziedzinie oświaty. Małgorzata
Wojnowska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie,
na wniosek Wójta Gminy Sicienko, zaopiniowany pozytywnie przez Kujawsko – Pomorskiego
Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki.
Nagrodę za wyjątkowe osiągnięcia w zarzadzaniu szkołą i nauczaniu historii laureatka odebrała
w dniu 15 października 2021 r. w auli Politechniki Bydgoskiej.
W dniu 29 października 2021 r. Piotr Chudzyński, Wójt Gminy Sicienko wraz z Markiem
Gralikiem Kujawsko – Pomorskim Kuratorem Oświaty złożyli laureatce gratulacje
oraz życzenia kolejnych sukcesów zawodowych.

6.8 Analiza wynagrodzeń nauczycieli
Zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela w styczniu
2021 roku została przeprowadzona analiza wydatków poniesionych w 2020 na wynagrodzenia
nauczycieli roku w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej
struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
W toku analizy stwierdzono, że średnie wynagrodzenie osiągnęli nauczyciele na wszystkich
stopniach awansu zawodowego.
Zgodnie z art. 30a ust. 5 Karty Nauczyciela sprawozdanie zostało przedłożone w wyznaczonym
terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Radzie Gminy Sicienko,
dyrektorom szkół prowadzonych przez gminę Sicienko oraz związkom zawodowym.
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6.9 Stypendia za wyniki w nauce
25 czerwca 2021 roku zostały wręczone Stypendia Wójta Gminy Sicienko laureatom
i finalistom konkursów przedmiotowych. Stypendia otrzymali:
•

Julia Michalska SP Kruszyn kl. 8 (finalistka konkursu przedmiotowego z j. polskiego),

•

Nadia Gniadek SP Kruszyn kl. 5 (laureatka Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy
o Powstaniu Warszawskim)

•

Julia Synakiewicz SP Wojnowo kl. 8 (laureatka konkursu przedmiotowego
z j. polskiego)

Podczas Dożynek Gminnych Wójt Gminy wręczył stypendia najlepszym absolwentom
szkół podstawowych oraz listy gratulacyjne ich rodzicom. Stypendia otrzymali:
•

Wiktoria Gawlik - absolwentka Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej
w Samsiecznie. Średnia ocen na świadectwie 5,18

•

Judyta Marecik - absolwentka Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej
w Strzelewie. Średnia ocen na świadectwie 5,0

•

Julia Michalska - absolwentka Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Kruszynie. Średnia ocen na świadectwie 5,06

•

Zofia Maternowska - absolwentka Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Sicienku. Średnia ocen na świadectwie 5,23

•

Julia Synakiewicz - absolwentka Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej
w Wojnowie. Średnia ocen na świadectwie 5,35

6.10 Dotacje celowe i środki zewnętrzne na realizację projektów
Program

„Aktywna

tablica”

-

27

października

br

z

Wojewodą

Kujawsko – Pomorskim została podpisana umowa o udzielenie dotacji na zakup tablic
interaktywnych dla Szkoły Podstawowej w Kruszynie. Wniosek złożono dla wszystkich szkół,
pozytywnie został rozpatrzony tylko dla szkoły w Kruszynie – zdecydował udział procentowy
uczniów
Dotacja
Łączna

ze

specjalnymi
wyniosła

wartość

zadania

potrzebami
34.999,89
43.749,87

edukacyjnymi
zł,
zł.

w

wkład
Zakupiono

ogólnej
własny

4

liczbie

uczniów.

8.749,98

urządzenia

zł.

wyświetlające

z oprogramowaniem.. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020/2024 „Aktywna Tablica”;
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 28.10.2021 r. została podpisana umowa
o dotację na doposażenie bibliotek szkolnych we wszystkich szkołach. Dotacja wyniosła
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36.000,00 zł, wkład własny 9.000,00 zł. Łączna wartość zadania 45.000,00 zł. W ramach
zadania zakupiono nowości czytelnicze oraz lektury szkolne. Zadanie zrealizowano w ramach
Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;
Laboratoria Przyszłości - 25.10.2021 r. Gmina złożyła wnioski do Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego o wsparcie finansowe dla 5 szkół podstawowych na zakup
wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Zadanie jest w 100% finansowane
z budżetu państwa. Wysokość dofinansowania wyniosła 293.800,00 zł dla wszystkich szkół.
Poszczególne szkoły otrzymały następujące kwoty (zależne one od liczby uczniów):
•

Sicienko – 60.000,00 zł

•

Wojnowo – 73.800,00 zł

•

Kruszyn – 70.000,00 zł

•

Samsieczno – 60.000,00 zł

•

Strzelewo – 30.000,00 zł

W ramach programu zakupiono drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami,
sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć, stacje lutownicze (wyposażenie
obowiązkowe). Ponadto szkoły zakupiły wyposażenie dodatkowe (w ramach budżetu projektu)
tj. wyposażenie stanowisk, narzędzia, pomoce dydaktyczne do robotyki, sprzęt audio-video,
pomoce projektowe.
Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe - Dotacja celowa otrzymana
na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki,
materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe wyniosła 112.258,50 zł.

Zakupiono podręczniki

i ćwiczenia dla 852 uczniów;
Innowacyjna Edukacja dla Szkół w Gminie Sicienko – edycja II” - 8 grudnia 2021 r. została
podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego o dofinansowanie
projektu pt. „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko – edycja 2” w ramach ZIT,
w ramach Osi Priorytetowej 10, Poddziałania 10.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – kształcenie ogólne.
Wartość projektu 100.000,00 zł (maksymalna, o jaką można było wnioskować),
dofinansowanie 95.000,00 zł, wkład własny niepieniężny 5.000,00 zł (wynajem sal na zajęcia
i szkolenia nauczycieli). Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej w Strzelewie
w roku szkolnym 2021/2022 – zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego, matematyki
oraz przedmiotów przyrodniczych. Zostały także przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli
oraz zakupione pomoce dydaktyczne – m.in. robot do nauki języka angielskiego oraz tablice
str. 99

interaktywne. Projekt realizowany jest w partnerstwie z wyłonionym w drodze konkursu
Stowarzyszeniem Dorośli – Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego.

6.11 Finansowanie oświaty
Na zadania oświatowe (dział 801 oraz 854) w 2021 r. wydano łącznie 17.636.787,69 zł,
z tego 16.576.095,39 zł to wydatki bieżące i 1.060.692,30 zł wydatki inwestycyjne 3.
Wykonanie
Dział Rozdz.

Kategoria wydatków

roku 2021

W tym
inwestycje

( w PLN)
Oświata i wychowanie

801
80101
80103

Szkoły podstawowe
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych

17 571 339,63 1 060 692,30
9 147 719,09

266 617,52

1 971 051,04

69 987,00
4 087,78

80104

Przedszkola

1 093 875,91

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

10 146,45

80113

Dowożenie uczniów do szkół

793 096,16

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

44 730,26

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

900 036,65

Realizacja zadań wymagających specjalnej
80149

organizacji nauki i metod pracy w oddziałach

461 147,02

przedszkolnych
Realizacja zadań wymagających specjalnej
80150

organizacji nauki i metod pracy w szkołach

2 157 629,72

podstawowych
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
80153

dostępu do podręczników , materiałów

112 426,25

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
80195

3

Pozostała działalność

879 481,08

720 000,00

Na podstawie wykonania budżetu na dzień 31.12.2021 r.
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Wykonanie
Dział Rozdz.

WYDATKI

roku 2021
(w PLN)

854
85404
85416

Edukacyjna opieka wychowawcza

65 448,06

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

62 290,06

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

85446

motywacyjnym
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

2 950,00
208,00

Wydatki w przeliczeniu na ucznia w 2021 r. roku wyniosły: 14.795,68 zł 4, w tym wydatki
osobowe 11.051,98 zł co stanowi 74,70%.
Wydatki w przeliczeniu na oddział w 2021 roku wyniosły: 267.356,38 zł 5, w tym wydatki
osobowe 199.708,05 zł co stanowi 74,70%.
Łącznie wydatki bieżące w rozdziale 801 Oświata i wychowanie w 2021 były wyższe
niż w roku 2020 o 2.700.369,81 zł, co jest skutkiem:
•

podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 6% od września 2020 roku (skutek przeszedł
na rok 2021);

•

wzrostu płacy minimalnej pracowników niepedagogicznych o niemal 7,7% od stycznia
2021 roku,

•

przeprowadzonych w szkołach remontów bieżących (od czasu reformy oświaty gminnej
sukcesywnie remontowane są obiekty oświatowe).

6.12 Stypendia w dziedzinie kultury i sportu
Gmina wspiera uzdolnionych uczniów, sportowców i osoby działające w dziedzinie
artystycznej. 12.06.2021 r. w Szkole Podstawowej w Sicienku odbyła się 2. Gala Sportu.
W części artystycznej wystąpili: Mikołaj Macioszczyk (półfinalista The Voice of Poland 2020)
oraz tancerki Nina Suchomska i Matylda Morzyńska.

4
5

Bez wydatków inwestycyjnych
Jw.
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Zostały wręczone Stypendia Wójta Gminy Sicienko za dokonania sportowe i kulturalne w 2020
r. Łącznie 18 stypendiów (3 indywidualne w dziedzinie artystycznej oraz 15 sportowych:
12 indywidualnych i 3 drużynowe) oraz 4 wyróżnienia:
Stypendia artystyczne:
•

Wiktoria Lewandowska - taniec

•

Maja Woropaj - taniec

•

Joanna Kozłowska - taniec

Stypendia sportowe:
•

Karolina Gackowska - zapasy

•

Dominika Pochowska - zapasy

•

Marika Trela -zapasy

•

Andrzej Górecki - zapasy

•

Martyna Binienda - zapasy

•

Patrycja Pochowska - zapasy

•

Dominika Wiśniewska - zapasy

•

Kacper Draus - zapasy

•

Adam Górzyński - zapasy

•

Maksymilian Świerblewski - zapasy

•

Zidan Abdel Raouf - karate

•

Adam Putkowski - żużel

•

Drużyna Młodzików GKS GRYF Sicienko - piłka nożna

•

Drużyna Trampkarzy GKS GRYF Sicienko - piłka nożna

•

Drużyna Orlików GKS GRYF Sicienko - piłka nożna

Wyróżnienia:
•

Marta Lange - biegi (lekka atletyka)

•

Jagoda Koc - karate

•

Konrad Klatecki - piłka nożna

•

Filip Klatecki - zapasy

Nie zabrakło także podziękowań dla działaczy i pasjonatów sportu.
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ROZDZIAŁ 7
Gospodarka Komunalna , Ochro na Środo wiska i
Rolnictwo

7.1

Gospodarka komunalna
Gmina Sicienko na dzień 31.12.2021 r. we własnym zasobie posiada 39 mieszkań

o powierzchni 1 575,52 m2, w tym 11 mieszkań socjalnych o powierzchni 356, 46 m2
oraz 28 mieszkań komunalnych zajmujących powierzchnie 1219,06m2.
Budynki socjalne położone są w miejscowościach: Dąbrówka Nowa i Wierzchucinek natomiast
budynki komunalne w Sicienku, Murucinie, Kruszynie, Strzelewie, Mochlu, Trzemiętowie,
Zawadzie, Pawłówku, Szczutkach oraz Gliszczu.
W roku 2021 na remonty lokali z zasobu mieszkaniowego gminy wydatkowano 37 271,40 zł,
środki te były przeznaczone na poprawę stanu technicznego lokali.
Obecnie jest w trakcie realizacji Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Sicienko, który zapewni przejrzystość zarządzania mieniem Gminy Sicienko.

7.1.1 Ochrona środowiska
W sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydano: 12 decyzji,
3 postępowania zawieszono.
Decyzje były wydane między innymi na:
•

budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW,

•

rozbudowę drogi gminnej,

•

wydobycie kopaliny,

•

budowę studni głębinowych,

•

budowę sieci kanalizacyjnych,

•

rozbudowę sieci wodociągowej,

•

budowę hal produkcyjno – biurowo – magazynowych.
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7.1.2. Ochrona zwierząt
Gmina Sicienko zgodnie z uchwalonym w 2021 roku Programem opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Sicienko, udzieliła pomocy psom, kotom wolnożyjącym oraz zwierzętom dzikim.
Z terenu gminy wyłapano i przewieziono do schroniska w Bydgoszczy osiemnaście dorosłych
bezpańskich psów oraz trzy szczeniaki. Ponadto poddano sterylizacji dwadzieścia pięć kotek
i kastracji trzech kocurów. Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt w roku 2021 wyniósł 57 460,00 zł.

7.1.3 Powietrze
Gmina wykupiła abonament na pomiar jakości powietrza w trzech miejscowościach,
w których za pomocą sensorów umiejscowionych na budynkach: Urzędu Gminy w Sicienku,
Szkoły Podstawowej w Kruszynie i w Samsiecznie badano stężenie pyłów zawieszonych PM1,
PM2,5, PM10. Wykupienie abonamentu od firmy Airly Sp. z o.o. i możliwość pobierania
danych o zanieczyszczeniach pozwala obserwować mieszkańcom jakość powietrza w naszej
gminie. Dane na ten temat są zamieszane na stronie internetowej Gminy i na stronie ww. firmy.
Poza tym istnieje również możliwość pobrania darmowej aplikacji na telefon monitoryjącej
wskazania sensorów.

7.1.4. Zadrzewienia
W 2021 roku wydano 24 decyzje zezwalające na usunięcie drzew i krzewów
oraz przyjęto 50 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność
wyłącznie osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W 2021 roku nasadzono łącznie 406 szt. drzew na terenie Gminy Sicienko.
W ramach Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2021 zrealizowano zadanie
pn. „Zagospodarowanie terenów gminnych przez zadrzewienia” z dofinansowaniem
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Nasadzeń drzew dokonano w ilości 40 szt. na terenie:
•

dz.

nr

109/18

obręb

0013

Sicienko,

teren

parku

przy

ITK

w

ilości:

10 szt. - dąb szypułkowy, 3 szt. - klon pospolity, 13 szt. - jarząb pospolity
•

dz. nr 14/3 obręb 0024 Teresin, teren placu zabaw w ilości 5 szt. - jarząb pospolity

•

dz. nr 55/4 obręb 0004 Gliszcz, teren boiska w ilości 9 szt. - klon pospolity
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Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 12 960,00 zł:
•

udział Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Toruniu wyniósł 50 % tj. 6 480,00 zł,

•

udział Gminy Sicienko wyniósł 50 % tj. 6 480,00 zł.

7.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sicienko w 2021
roku.
W dniu 30.12.2019 r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej została zawarta
umowa

pomiędzy

Gminą

„CORIMP” sp. z o.o.

Sicienko,

a

Przedsiębiorstwem

Usług

Komunalnych

z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65,

której przedmiotem była realizacja zadania pn.: „Odbieranie zmieszanych i zbieranych
selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sicienko
i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wojnowie w latach 2020 – 2021”.
Umowa została zawarta na okres dwóch lat tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.
W Gminie Sicienko, gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczy
wyłącznie nieruchomości zamieszkałych.
Na

terenie

Gminy

Sicienko,

w

miejscowości

Wojnowo

62

zorganizowany

jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkt ten jest czynny
trzy razy w tygodniu tj. w każdą środę i w piątek od godz. 10.00 do 17.00 oraz w każdą sobotę
od godz. 08.00 do 14.00.
Do

PSZOK

mieszkańcy

gminy

mogli

dostarczać

w

ramach

uiszczonej

opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi następujące rodzaje odpadów:
•

papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury;

•

metalu oraz opakowań z metali;

•

tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych;

•

opakowań ze szkła;

•

opakowań wielomateriałowych;

•

odpadów zielonych;

•

odpadów biodegradowalnych;

•

odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne;

•

przeterminowanych leków i chemikaliów;

•

zużytych baterii i akumulatorów;
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•

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

•

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

•

zużytych opon;

•

tekstyliów i odzieży;

•

popiołu;

•

odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły
i strzykawki;

•

odpadów niebezpiecznych.

W PSZOK nie są przyjmowane takie odpady jak:
•

zmieszane odpady komunalne;

•

materiały zawierające azbest, papę;

•

odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła,
niż gospodarstwo domowe.

Ponadto trzy razy w ciągu roku zostały przeprowadzone zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z terenu nieruchomości.
Odpady te były odbierane na zasadzie wystawki przed posesję w miejscu ułatwiającym dojazd.
Zbiórki odpadów wielkogabarytowych były przeprowadzone w następujących terminach:
•

w marcu tj.: Rejon 1 + Kruszyn –1 marca; Rejon 3 – 2 marca; Rejon 5 – 3 marca;
Rejon 2 + Zielonczyn – 9 marca; Rejon 4 – 10 marca.

•

w lipcu tj.: Rejon 1 + Kruszyn – 29 lipca; Rejon 3 – 1 lipca; Rejon 5 – 8 lipca;
Rejon 2 + Zielonczyn – 22 lipca; Rejon 4 – 15 lipca.

•

w październiku tj.: Rejon 1 + Kruszyn – 7 października; Rejon 3 – 14 października;
Rejon 5 – 21 października; Rejon 2 + Zielonczyn – 28 października;
Rejon 4 – 20 października.

Przeprowadzone w/w zbiórki odpadów cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców
Gminy

Sicienko. Podczas

w/w zbiórek łącznie zebrano 100,340 Mg

odpadów

wielkogabarytowych i 12,755 Mg elektrosprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.
Powyższe zbiórki przeprowadziło P.U.K. CORIMP Sp. z o.o.
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Odpady komunalne z terenu Gminy Sicienko były odbierane w postaci zmieszanej
i selektywnej.
Zmieszane odpady komunalne gromadzone były w szczelnych i zamykanych pojemnikach
o pojemności zależne od zadeklarowanej liczby osób zamieszkałych, a także od metody
zbierania odpadów
przeznaczonych

komunalnych.
do

Rodzaje

zbierania

i

minimalne

odpadów

pojemności

komunalnych

pojemników

są

określone

w rozdziale 3 § 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sicienko
przyjętego

Uchwałą

Nr

XXXI/280/21

Rady

Gminy

Sicienko

z

dnia

24 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 221). Odpady komunalne
zmieszane były odbierane według harmonogramu, czyli z częstotliwością nie rzadziej,
niż co dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej do siedmiu lokali,
z nieruchomości wielorodzinnych powyżej siedmiu lokali nie rzadziej, niż co siedem dni.
Zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych należało
do mieszkańców Gminy Sicienko, natomiast dostarczenie worków do gromadzenia odpadów
segregowanych zgodnie z zawartą umową, należało do wykonawcy usług.
W 2021 roku wydano następujące ilości worków na segregowane odpady komunalne:
•

w kolorze żółtym – 98 568 sztuk;

•

w kolorze niebieskim – 26 270 sztuk;

•

w kolorze zielonym – 27 200 sztuk;

•

w kolorze brązowym – 75 275 sztuk.

Gmina

Sicienko

nie

podjęła

uchwały

na

wywóz

odpadów

komunalnych

z nieruchomości niezamieszkałych. Właściciele tychże nieruchomości mieli obowiązek
zawarcia indywidualnych umów na wywóz odpadów komunalnych z Przedsiębiorcą
posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych z terenu Gminy Sicienko.

Bezpośrednio z nieruchomości odbierane były odpady segregowane, gromadzone
w następujący sposób:
•

Opakowania z tworzyw sztucznych, metali i wielomateriałowe – w pojemniku
lub worku koloru żółtego;

•

Opakowania z tektury i papieru – w pojemniku lub worku koloru niebieskiego;

•

Opakowania ze szkła – w pojemniku lub worku koloru zielonego;
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•

Odpady BIO i zielone (obierki z warzyw i owoców nieprzetworzone, trawa, liście
i drobne gałęzie, oprócz resztek z posiłków) – w pojemniku lub worku

koloru

brązowego.
Powyższe odpady komunalne były zbierane również selektywnie z następującą częstotliwością:
z budynków jednorodzinnych i z budynków do siedmiu lokali mieszkalnych:
•

Opakowania z tworzyw sztucznych, metali i wielomateriałowe – jeden raz w miesiącu;

•

Opakowania z tektury i papieru - jeden raz w miesiącu;

•

Opakowania ze szkła - jeden raz w miesiącu;

•

Odpady BIO i zielone – jeden raz na dwa tygodnie;

z budynków powyżej 7 lokali mieszkalnych:
•

Opakowania z tworzyw sztucznych, metali i wielomateriałowe – jeden raz w miesiącu,
a w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień - dwa razy w miesiącu;

•

Opakowania z tektury i papieru - jeden raz w miesiącu;

•

Opakowania ze szkła - jeden raz w miesiącu;

•

Odpady BIO i zielone – jeden raz na dwa tygodnie.

Uchwałą Nr XIV/129/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r., poz. 128), przyjęto następujące stawki
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujące od 1 lutego 2020 roku
do 31 grudnia 2021 roku:
•

21,50 zł/osoba - zbiórka selektywna;

•

18,50 zł - od każdej następnej osoby powyżej 4;

•

20,50 zł – gdy właściciel nieruchomości zabudowanej domkiem jednorodzinnym
posiada kompostownik na bioodpady i kompostuje w nim odpady BIO;

•

18,00 zł - od każdej następnej osoby powyżej 4, gdy właściciel nieruchomości
zabudowanej domkiem jednorodzinnym posiada kompostownik na bioodpady
i kompostuje w nim odpady BIO;

•

60,00 zł/osoba – zbiórka nieselektywna.
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Azbest
W 2021 roku wpłynęło 29 wniosków w tym:
•

3

wnioski na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów

zawierających azbest,
•

26 wniosków na zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest.

Usunięto 62,530 Mg wyrobów zawierających azbest, w tym:
•

10,270 Mg – demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest,

•

52,260 Mg - zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Całkowity koszt zadania wyniósł 29.251,82 zł.
Koszt dotacji z WFOŚIGW w 2021 roku ( 70%) wyniósł 18.959,51 zł, tj.:
Koszty poniesione przez Wnioskodawców (30%) w wysokości 10.292,31 zł.
cena za 1 Mg wykonania usługi za demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest – 650,00 zł brutto,
cena za 1 Mg wykonania usługi za zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest – 432,00 zł brutto.
Usługę realizowała Firma ECO-POL Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Pruszcz
ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz.

Odpady rolnicze
W 2021 roku odbywał się nabór wniosków na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych,
siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.
Wpłynęły 43 wnioski. Zadanie finansowane w całości z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, będzie realizowane w 2022 roku.
Szacowana kwota zadania - 22.827,00 zł.
Szacowana ilość unieszkodliwienia odpadów rolniczych pochodzących z działalności rolniczej
- 45,655 Mg.
Nabór wniosków w ramach w/w zadania na kolekjne lata jest możliwy dopiero po ogłoszeniu
progarmu przez NFOŚiGW w Warszawie.
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7.3

Działalność inwestycyjna
Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2021 r. wynosiła 178,95 km

(sieć rozdzielcza) oraz 6,3 km (sieć magistralna – przesyłowa), a na koniec 2021
wartości te kształtowały się następująco tj. 180,45 km (sieć rozdzielcza) oraz 6,3 km
(sieć magistralna – przesyłowa).W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się
następująco 59,5 km na początku roku oraz 60,92 km na koniec roku. Dostęp do sieci
wodociągowej w gminie posiada 99 % mieszkań. W przypadku sieci kanalizacyjnej,
dane przedstawiają się następująco 35 %
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy
(lub jednostek gospodarki komunalnej) na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 59,5 km, natomiast
na dzień 31 grudnia 2021 r. – 60,92 km. Na dzień 1 stycznia 2021 r. istniało 575 przyłączy
do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2021 r. - 656 czynnych przyłączy.
W 2021 r. doszło do 3 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem była korozja, ścieranie się
dna rurociągów (przewodów sieci kanalizacyjnej), niewłaściwe przygotowanie podłoża
wykopu. Także zmieniający się często poziom wód gruntowych przy przewodach
kanalizacyjnych powoduje ich przesunięcie osiowe. Brak dostatecznej stabilizacji podłoża
sprawia, że rury i studzienki osiadają. Awarie sieci kanalizacyjnej występowały
na wyeksploatowanych, betonowych odcinkach sieci kanalizacyjnej powyżej 20 lat
eksplantacji. W związku z awariami podjęto decyzje o cząstkowych (doraźnych) naprawach
uszkodzonych przewodów i studni kanalizacyjnych.
Na koniec 2021 na terenie Gminy Sicienko było 2233 czynnych przyłączy wodociągowych
do budynków, w tym do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. W bieżącym
roku wybudowano i odebrano od prywatnego inwestora 93 przyłącza wodociągowe dla których,
włączenie do poszczególnych gminnych wodociągów przedstawia poniższy wykres:
Ilość przyłączy wodociągowych odebranych i wybudowanych w 2021 r.
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Długość wybudowanych w bieżącym roku przyłączy wodociągowych z podziałem
na poszczególne wodociągi gminne przestawia poniższy wykres. Łącznie w 2021 roku
wybudowano na terenie Gminy Sicienko 1160,55[m] przyłączy wodociągowych.
Długość wykonanych i odebranych przyłączy wodociągowych w 2021 r.
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Na koniec 2021 na terenie Gminy Sicienko istniało 575 czynnych przyłączy kanalizacyjnych
do budynków, w tym do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. W bieżącym
roku wybudowano i odebrano od prywatnego inwestora 81 przyłączy kanalizacyjnych
dla których, włączenie do poszczególnych oczyszczalni ścieków przedstawia poniższy wykres.
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Długość wybudowanych w bieżącym roku przyłączy kanalizacyjnych z podziałem
na poszczególne oczyszczalnie przestawia poniższy wykres. Łącznie w 2021 roku
wybudowano 642 [m] przyłączy kanalizacyjnych przyłączonych do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej.
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Wykres poniżej przedstawia zaopatrzenie mieszkańców w wodę z podziałem na poszczególne
wodociągi gminne w 2021 roku.
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7.4

Planowanie przestrzenne

Krótki opis i ocena Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Sicienko
Aktualnie obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Sicienko zostało sporządzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz.503) oraz przyjęte uchwałą Rady
Gminy Sicienko Nr XVII/148/16 z dnia 26 lipca 2016 r.
Część

tekstowa

studium

wypełnia

w

całości

treści

aktualnie

obowiązującego

art.10 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zapisy studium są
dostosowane

do

zmiany,

które

wprowadziła

Ustawa

o

rewitalizacji

z

dnia

9 października 2015 r.
Studium jest dokumentem określającym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy
sporządzanym dla całego jej obszaru, jednakże nie jest ono aktem prawa miejscowego. Dlatego
też nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych związanych z realizacją
inwestycji. Pełni ono rolę koordynacyjną w programowaniu rozwoju ustalanego m.in.
w Strategii rozwoju, a także przy sporządzaniu wieloletnich planów inwestycyjnych
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przede wszystkim w zakresie
realizacji inwestycji publicznych.
W obowiązującym studium wyznaczonych zostało 6 jednostek struktury przestrzennej
(jednostki planistyczne):
Jednostka A - o charakterze podmiejskim (inwestycyjno – osadniczo – rolniczym) - dominująca
funkcja – mieszkaniowa (o charakterze podmiejskim) oraz gospodarcza (tereny wytwórczości,
rzemiosła, magazynów, składów), funkcja uzupełniająca – rolnictwo.
Jednostka B (B1 i B2) – o charakterze rolniczo –osadniczym – obejmuje centralną część gminy
(B1) oraz północno – zachodnią (B2), dominująca funkcja – rolnictwo, funkcja uzupełniająca
– mieszkaniowa, gospodarcza.
Jednostka C – o charakterze ekologiczno – osadniczym - dominująca funkcja – ochronna (teren
położony

w

obszarze

chronionego

krajobrazu),

funkcja

uzupełniająca

– rekreacyjno – wypoczynkowa i mieszkaniowa.
Jednostka D - o charakterze ekologicznym - dominująca funkcja – ochrona (tereny chronione
objęte siecią Natura 2000), funkcja uzupełniająca –rolnicza (ekstensywna) i rekreacyjna.
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Jednostka E – o charakterze ekologiczno – rekreacyjnym - dominująca funkcja – ochrona
(lasy ochronne), funkcja uzupełniająca – rekreacyjna

Krótkie omówienie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego wraz z oceną ich aktualności.
Najskuteczniejszym instrumentem kształtowania ładu przestrzennego jest plan miejscowy.
W związku z tym zasadne jest pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego obszarów
spełnieniu

zauważalnej

warunku kontynuacji

aktywności inwestycyjnej przy jednoczesnym

funkcji, także pod względem realizacji infrastruktury

technicznej oraz gdy zapotrzebowanie terenów inwestycyjnych uzasadnione jest potencjałem
demograficznym

w przypadku zabudowy mieszkaniowej lub potencjałem gospodarczym

w przypadku zabudowy usługowej oraz produkcyjnej.
W Gminie Sicienko pomimo jej podmiejskiego charakteru

dominuje funkcja rolnicza.

Na 18 tys. ha jej całkowitej powierzchni ponad 12 tys. ha stanowią użytki rolne.
Pokrycie

gminy

miejscowymi

planami

zagospodarowania

przestrzennego

stanowi

zaledwie ok. 4% jej powierzchni.
Dla terenu gminy Sicienko obowiązuje obecnie 32 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Należy zaznaczyć, iż część z nich (tj. 21) zostało sporządzonych na podstawie
nieobowiązującej już ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139). Plany te zostały sporządzone na zasadzie zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko i dotyczą
zarówno

pojedynczych działek w miejscowościach na terenie całej gminy Sicienko

jak i ich kompleksów. Pozostałe plany zostały już sporządzone w oparciu o ustawę
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku. Obejmują swym
zasięgiem większą część terenu, ze wskazaniem parametrów zabudowy, jasnych zasad
podziału działek oraz utworzenia ciągów pieszo - jezdnych w celu skomunikowania terenu
objętego planem. Dominującą funkcją dla terenów objętych planem jest funkcja mieszkaniowa,
jednorodzinna, a w dalszej kolejności usługowa, magazynowa oraz rzemieślnicza.
Uchwałą nr XIII/110/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2019 r. (opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 6535 z dnia
2019-12-03) uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części
miejscowości Pawłówek, dotyczącego terenów inwestycyjnych w rejonie budowanego węzła
drogowego na trasie S5. W ciągu roku 2019 były kontynuowane prace związane
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z opracowaniem kolejnych mpzp. Uchwałą nr XXI/175/20 Rady Gminy Sicienko z dnia
28 października 2020 roku uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla terenu zachodniej części miejscowości

Pawłówek, dotyczący zachowania terenów

zielonych w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej. Przygotowywany jest także mpzp.
dla obszaru ponad 30 ha w Kruszynie, gdzie dominującą funkcją będzie zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna. Przygotowywany plan miejscowy dla części miejscowości
Wojnowo pozwoli na realizację w tej miejscowości zabudowy mieszkaniowej zarówno
wielorodzinnej jak i jednorodzinnej. Przygotowywana jest również zmiana planu miejscowego
dla dz. nr 109/1 w miejscowości Osówiec. Ponadto w 2021 roku Rada Gminy Sicienko podjęła
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla części miejscowości Sicienko i Pawłówek, tj. uchwała Nr XXVI/237/21
z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie
zagospodarowania

w

rejonie

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
ulic

Przemysłowej,

Akacjowej,

Mroteckiej,

Nakielskiej i Wiśniowej w Sicienku, Nr XXVI/238/21 z dnia 26 maja 2021 r., w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania w rejonie ulic
Dąbrowieckiej, Akacjowej, Klonowej i Nakielskiej w Sicienku, Nr XXX/264/21 z dnia
27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 99/10 w Sicienku oraz uchwałę
Nr XXVI/239/21 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bydgoskiej w Pawłówku, gmina
Sicienko, zmienionej uchwałą Nr XXXI/273/21 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulicy Bydgoskiej w Pawłówku, w wyniku której granice obszaru objętego uchwałą uległy
zmianie oraz Uchwałę Nr XXX/264/21 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki
nr 99/10 w Sicienku, gmina Sicienko. Wywołanie uchwał w sprawie sporządzenia mpzp
ma na celu poprawę rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych na terenach nimi objętych.
Plany te są procedowane zgodnie z procedurą planistyczną, wskazaną w wyżej cytowanej
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie z treścią art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt gminy
co najmniej raz w czasie kadencji dokonuje analizy aktualności studium i planów miejscowych,
a jej wyniki przekazuje radzie gminy. Ostatnią ocenę aktualności studium i miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego wójt gminy przeprowadził w sierpniu 2016 roku,
a Rada Gminy Sicienko Uchwałą Nr XVIII/158/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. stwierdziła:
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•

Pełną

aktualność

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gminy Sicienko, przyjętego uchwałą Rady Gminy Sicienko
Nr XVII/148/16 z dnia 26 lipca 2016 r.
•

Dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

o częściową aktualność w zakresie szczegółowego wyznaczania funkcji terenów
oraz wyznaczonych parametrów kubaturowych i parametrów zagospodarowania
terenu,
o częściową aktualność w zakresie zgodności z przepisami prawa.
Ustalenia pkt. 2 wynikają z tego, że aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. w rozszerzony sposób określają zawartość planu
miejscowego względem Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r., plany
sporządzone na podstawie nie obowiązującej już ustawy należy uznać za aktualne w sensie
prawnym, jednak niepełne w zakresie ustaleń planistycznych, na podstawie których
kształtowana jest polityka przestrzenna gminy.

Ocena wpływu wydawanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 50 ust.1 oraz art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,
w przypadku braku obowiązującego miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego,
organ
I instancji wydaje decyzje o ustaleniu warunków zabudowy lub decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Należy zaznaczyć, że proces wydawania przedmiotowych decyzji
administracyjnych w znacznym zakresie zaspokaja potrzeby inwestycyjne na terenach
wiejskich.
W okresie od 2015-2021 istnieje tendencja wzrostowa co do ilości wydawanych decyzji
o warunkach zabudowy. Dotyczy to przede wszystkim budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego. Największa ich ilość wydawana jest dla terenów w Dąbrówce Nowej,
Mochlu, Szczutkach, Trzemiętowie, Strzelewie i Osówcu. Są to miejscowości leżące niedaleko
miasta Bydgoszczy, skąd jest najwięcej inwestorów zainteresowanych budową budynku
mieszkalnego.
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – wydawane w ostatnich latach
na terenie gminy Sicienko dotyczą głównie budowy sieci infrastruktury technicznej,
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uzbrojenia terenu. Ma to ścisły związek z rozwijającą się zabudową mieszkaniową.
Geograficznie dotyczy to tych samych miejscowości, o których mowa powyżej. Wg kryterium
ilościowego najwięcej decyzji dotycz rozbudowy sieci energetycznej niskiego napięcia,
a w tym sieci energetycznej budowy oświetlenia drogowego.
W 2021 roku wydano 72 decyzje ustalające

lokalizacje

inwestycji celu publicznego

oraz 353 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
Szczegółowa specyfikację wydawanych decyzji

o ustaleniu

lokalizacji

inwestycji

celu publicznego przedstawia poniższy wykres.

Ilość Decyzji w roku 2021
72

353

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Decyzje o warunkach zabudowy
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ROZDZIAŁ 8
Po moc Spo łeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku

8.1

Na realizację zadań pomocy społecznej w 2021 roku wydatkowano łącznie
2,342,800,86zł w tym w poszczególnych rozdziałach:
Rozdział

Nazwa

Plan budżetu

Wykonanie

75421

Zarządzanie kryzysowe

5000,00

761,79

85195

Ochrona zdrowia

122,00

121,16

85205

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

3750,00

1850,85

85213

Składka zdrowotna

16298,00

15702,92

85214

Zasiłki i pomoc w naturze

205100,00

186898,44

85215

Dodatki mieszkaniowe

58299,62

53029,23

85216

Zasiłki stałe

190000,00

181527,35

85219

Utrzymanie ops

754945,00

713440,36

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa

7500,00

7200,00

85228

Usługi opiekuńcze

328066,21

245908,12

85230

Pomoc w zakresie dożywiania

230800,00

156244,49

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

7000,00

7000,00

85295

Pozostała działalność

291478,00

262196,37

85415

Stypendia

44884,00

25959,89

85504

Asystent rodziny

73226,00

69906,66

85508

Rodziny zastępcze

145000,00

140380,27

85510

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

323000,00

274672,76

2 684 568,83

2 342 800,86

•

zasiłki stałe –37 osób

•

zasiłki okresowe – 59 osób

•

składki na ubezpieczenie zdrowotne –35 osób

•

zasiłki celowe – 124 osób

•

wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu”:
o świadczenie pieniężne na zakup żywności- 230 osób
o posiłki w szkołach- 53 dzieci

•

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi- 22 osoby
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•

usługi opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych - 12 osób

•

uposażenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie gminy Sicienko
- 4 osób

•

odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej -7 osób

•

potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych – 9 prowadzonych postępowań, 4 decyzje potwierdzające prawo,
3 odmowne, 1 umorzenie postępowania, 1 spór kompetencyjny

•

wynagrodzenie

należne

opiekunowi

z

tytułu

sprawowania

opieki

przyznane przez sąd- 4 osób
•

stypendia szkolne-26 uczniów z 14 rodzin

•

schronienie- 2 osoby

•

sprawienie pogrzebu - 1 osoba

•

piecza zastępcza
o opłata za placówki opiekuńczo-wychowawcze-9 dzieci z 3 rodzin
o rodziny zastępcze-23 dzieci z 14 rodzin,

•

asystent rodziny- 16 rodzin- 34 dzieci w tych rodzinach

•

dodatki mieszkaniowe – 21 rodziny

•

dodatki energetyczne – 3 rodziny

•

praca socjalna – 181 rodzin

Główne powody udzielenia pomocy:
Problem

Ilość rodzin

Ilość osób w rodzinach

Ubóstwo

88

201

Niepełnosprawność

78

164

Długotrwała choroba

45

83

Bezrobocie

39

107

Alkoholizm

38

84

28

142

Potrzeba ochrony
macierzyństwa

Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Sicienko za 2021 rok została przygotowana
na podstawie danych zebranych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku
za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRiPS. Dane z Oceny
umożliwiają

analizowanie

i

monitorowanie

występowania

problemów

społecznych

oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług
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społecznych. Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom
gminy podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki
społecznej w kolejnym roku. Analiza oceny zasobów stała się podstawą do sformułowania
poniższych wniosków i rekomendacji:
Duży odsetek osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy:
•

zabezpieczenie środków finansowych na opłacenie pobytu w domach pomocy
społecznej. Na takim samym poziomie kształtuje się liczba osób umieszczonych
w domu pomocy społecznej. Jednocześnie odpłatność gminy za pobyt mieszkańców
w domach pomocy społecznej sukcesywnie wzrasta z powodu zwiększenia kosztu
utrzymania mieszkańca.

•

zabezpieczenie

środków

finansowych

na

świadczenie

usług

opiekuńczych

dla osób starszych, niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania,
•

udział w programach i projektach zewnętrznych w obszarze pomocy dla osób starszych
i niepełnosprawnych,

•

kontynuacja wspólnie z Wyższą Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy projektu
dofinansowanego z Unii Europejskiej zakładającego prowadzenie Dziennego Domu
Pobytu w Mochlu.

Wzrost kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej:
•

zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej,

•

podejmowanie działań w zakresie pracy z rodziną, w tym przeżywającą trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej, zagrożoną bezradnością,
m.in. poprzez zwiększenie zatrudnienia asystenta rodziny.

Zapewnienie wypłaty świadczeń dla osób dotkniętych ubóstwem, w celu zmniejszenia kręgu
osób żyjących poniżej poziomu zabezpieczenia socjalnego. Obserwuje się konieczność
zwiększenia wsparcia w formie pracy socjalnej- długotrwałych działań na rzecz wzmocnienia
bądź

odzyskania

zdolności

do

funkcjonowania

w

społeczeństwie,

prowadzonej

przez pracowników socjalnych dla rodzin, które dotychczas objęte były wyłącznie pomocą
materialną.
Podejmowanie współpracy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku z Gminną
Komisją

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

w

Sicienku

i

Zespołem

Interdyscyplinarnym w Sicienku, w celu udzielania kompleksowej pomocy osobą
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potrzebującym, tj. uzależnionym i członkom ich rodzin, doświadczającym i stosującym
przemoc.
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym. Obowiązek zapewnienia posiłku, ubrania,
noclegu osobie tego potrzebującej powoduje konieczność zapewnienia odpowiednich środków
finansowych na pokrycie kosztów pobytu tych osób w schroniskach.
Współpraca z ościennymi gminami, w celu zapewnienia mieszkańcom gminy miejsc
w ośrodkach wsparcia.
Z uwagi na planowane przeniesienie świadczeń rodzinnych od czerwca 2022 roku
oraz wyłączenie ośrodka pomocy społecznej z Centrum Usług Wspólnych od lipca 2022 roku,
konieczne będzie zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne związane
z przeniesieniem 2 pracowników Urzędu Gminy w Sicienku z Sekcji Świadczeń Rodzinnych
oraz zatrudnieniem głównego księgowego oraz kosztów realizacji nowych zadań.
Jednakże, z uwagi na dokonujące się obecnie zmiany w sytuacji społecznej, gospodarczej
i ekonomicznej w kraju, związane przede wszystkim z napływem do naszego państwa
obywateli Ukrainy, z powodu konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa, trudne są
do przewidzenia prognozy na 2022 roku. Dlatego sformułowane wnioski i rekomendacje
w zakresie polityki społecznej mogą ulec modyfikacji, w związku ze zmianami, które zachodzą,
z uwagi na sytuację w kraju.
W 2021 roku kontynuowaliśmy współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział
w Bydgoszczy w ramach realizowanego przez nich projektu „Pogodna jesień życia
na Kujawach i Pomorzu”. W ramach projektu prowadzone są gospodarcze usługi opiekuńcze
dla osób starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz działania aktywizacyjne
i integracyjne ze środowiskiem lokalnym. W projekcie w ciągu roku objętych pomocą zostało
7 osób, jeden z mieszkańców gminy w ramach projektu wykonuje prace na umowę – zlecenie
jako opiekun. W ubiegłym roku kontynuowaliśmy realizację projektu „Aktywni mieszkańcy
Gminy Sicienko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój
usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach
ZIT

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2014-2020. Jest to kolejna inicjatywa skierowana do seniorów zamieszkałych na terenie
naszej Gminy, tym razem realizowana w Partnerstwie ze spółką Innowacje Społeczne
z Bydgoszczy, posiadającą olbrzymie doświadczenie w organizacji opieki i zajęć na rzecz osób
starszych i niesamodzielnych na terenie całego kraju. W ramach projektu powstały dwa kluby
Seniora – w Łukowcu dla 10 osób oraz Teresinie dla 15 osób. Głównymi założeniami projektu
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„Aktywni mieszkańcy Gminy Sicienko” jest szeroko rozumiana integracja społeczna osób
niepełnosprawnych, wzrost samodzielności i zaradności życiowej osób niesamodzielnych
i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy. Ciekawa oferta klubu, możliwość
spędzania czasu w miłym towarzystwie, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności to tylko
niektóre z zalet realizowanego projektu. Klubowicze zrealizowali tematyczne warsztaty
m.in. rękodzieła, warsztaty kulinarne uzupełnione spotkaniami z dietetykiem i promocją
zdrowego trybu życia, warsztaty florystyczne, warsztaty tworzenia własnej biżuterii, warsztaty
malarstwa, rysunku i batiku, spotkania ze specjalistami: dietetykiem, psychologiem, terapeutą,
kosmetyczką mające na celu edukację seniorów w tematyce pielęgnacji skóry, diety i higieny,
wzmocnienia poczucia wartości i atrakcyjności, a także wyjazdy kulturalno–edukacyjne.
Od października 2021 roku rozpoczęło swoją działalność Centrum Opieki Rozwoju i Opieki
Seniora w Mochlu, które powstało dzięki projektowi realizowanemu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, do którego
przystąpiła Gmina Sicienko w partnerstwie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.
W ramach Centrum działa dzienny dom pobytu dla 20 osób, a 5 osób z terenu gminy objęte
jest opieką w środowisku domowym. W ramach dziennego pobytu

uczestnicy mają

zapewnione wyżywienie, profesjonalną opiekę terapeutyczną, zajęcia plastyczne, muzyczne,
ruchowe, spotkania integracyjne, zabiegi rehabilitacyjne oraz transport.
W 2021 roku realizowano program „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2021, skierowany
do opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych. Program finansowany jest z Funduszu
Solidarnościowego, wsparciem objęto 8 osób. Wydatkowano na ten cel 32783,04zł.
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2021 realizowaliśmy
zarówno samodzielnie jak i we współpracy ze stowarzyszeniem „Dorośli dzieciom”
z Sępólna Krajeńskiego. Pomocą ze strony Stowarzyszenia objętych było 6 osób,
a z tut. Ośrodka 5 osób. Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego,
kwota

finansowania

wyniosła

34831,61zł.

Obydwa

programy

cieszą

się

dużym

zainteresowaniem i są kontynuowane w bieżącym roku.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym (Fead)
Tut. Ośrodek we współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Oddział w Bydgoszczy
przystąpił do wydawania żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy.
W 2021 roku program realizowano od I do VIII. W tym okresie 164 zakwalifikowanych przez
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ośrodek pomocy społecznej mieszkańców otrzymało żywność w ilości 7,44878 ton o łącznej
wartości 37 677,76 złotych.
Porozumienia i umowy zawarte w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej
na rzecz mieszkańców Gminy:
•

Porozumienie z dnia 29.08. 2016 r. w Sicienku pomiędzy Gminą Sicienko, ul. Mrotecka
9, 86-014 Sicienko, a Gminą Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota dotyczące
objęcia mieszkańców gminy Sicienko usługami świadczonymi przez Środowiskowy
Dom Samopomocy w Cielu.

•

Porozumienie z dnia 05.01.2021 roku zawarte pomiędzy Prezydentem

Miasta

Bydgoszcz - Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy, a Gminą Sicienko w sprawie
organizacji prac społecznie użytecznych.
•

Umowa z dnia 15.04.2021 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Gminą
Sicienko na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych
w 2021 roku.

•

Umowa z dnia 22.03.2021 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Gminą
Sicienko w sprawie realizacji wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole
i w domu” w 2021 roku.

•

Umowa z dnia 28.12.2020 r. pomiędzy Gminą Sicienko, a Kujawsko-Pomorskim
Stowarzyszeniem Pomocy Bliźnieniu ”Judym” Kołaczkowo z siedzibą w Kołaczkowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 35, 89-200 Szubin, zakresie kierowania do schroniska
dla osób bezdomnych.

•

Umowa z dnia 20.04.2021 r. pomiędzy Gminą Sicienko, a Wojewodą KujawskoPomorskim w sprawie dofinansowania realizacji przez gminy usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych, w oparciu o założenia wynikające z programu
„Opieka 75+”.

•

Umowa z dnia 27.05.2021 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Gminą
Sicienko w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie
zadań w ramach resortowego programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021.

•

Umowa z dnia 02.06.2021 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Gminą
Sicienko w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie
zadań w ramach resortowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”edycja 2021.
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Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku w 2021 roku:
•

Kierownik-1 etat

•

Inspektor (do spraw płac, stypendiów szkolnych, dodatków energetycznych
i mieszkaniowych) -1 etat

•

Pracownicy socjalni - 5 etatów,

•

Asystent rodziny -1 etat

•

Opiekunki domowe - 4 opiekunki zatrudnione na umowę o pracę, świadczące usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych,

•

Konsultanci-umowy cywilno-prawne: radca prawny, informatyk, inspektor ochrony
danych osobowych, specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, osoby
świadczące usługi w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej”.

Gminny Program Wspierania Rodziny
Najważniejszym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest rozwijanie umiejętności
opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach dysfunkcyjnych, zapewnienie im specjalistycznego
poradnictwa, m.in. poprzez pracę asystenta w tych rodzinach. Prowadzone zadania mają
wesprzeć rodzinę dysfunkcyjną w wypełnianiu jej podstawowych funkcji wykorzystując
w pierwszej kolejności zasoby i możliwości własne rodziny.
Cele szczegółowe w/w Programu to:
•

Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodzinie.

•

Wspieranie rodzin zagrożonych patologią oraz kształtowanie i wzmacnianie
umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców przeżywających trudności
w wypełnianiu swoich funkcji

•

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży.

•

Umożliwienie powrotu dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych

•

Wspieranie kobiet w ciąży powikłanej i zagrożonej niepowodzeniem położniczym
i ich rodzin

W 2021 roku pracował 1 asystent zatrudniony przez GOPS z 16 rodzinami łącznie. Koszty
zatrudnienia

asystenta

wyniosły

łącznie

69 906,66zł.

W

pieczy

zastępczej

(placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka, niezawodowe rodziny
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zastępcze, spokrewnione rodziny zastępcze) przebywało łącznie 32 dzieci z terenu Gminy
Sicienko. Wysokość środków poniesionych przez gminę na pobyt dzieci w pieczy zastępczej
w 2021 roku wyniosła 415 053,03zł.
W 2021 roku odnotowano 21 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
którym udzielono wsparcia w formie pracy socjalnej oraz pomocy finansowej i niepieniężnej.
Oprócz pomocy w formie asystentury tut. Ośrodek współpracował z pracownikami innych
instytucji działających na rzecz rodzin: policja, sądy, placówki oświatowe, GKRPA. W razie
potrzeby kierowano osoby do Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego oraz Punktu Interwencji
Kryzysowej w Sicienku. Przez cały rok GOPS monitorował i wspierał rodziny przeżywające
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Gminny Program Promocji Zdrowia Psychicznego
Działania opisane w Gminnym Programie Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2025
polegają w szczególności na promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom
psychicznym, zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie
dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia
w środowisku rodzinnym i społecznym, kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami
psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji,
życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.
Program dąży do upowszechnienia wiedzy na temat zdrowia psychicznego, promocji zdrowego
trybu życia, zapewnienia dostępności do różnych form środowiskowej opieki i oparcia
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy bytowej,
czy samopomocy środowiskowej, koordynacji realizacji zadań związanych z rozwiązywaniem
problemów społecznych w zakresie zdrowia psychicznego.
W 2021 roku w ramach ww programu były realizowane następujące zadania:
•

Finansowanie zatrudnienia psychiatry w celu poszerzenia dostępności mieszkańców
do specjalistycznej pomocy- 126 konsultacji

•

Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej w Sicienku – skorzystało 116 osób

•

Prowadzenie Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego – skorzystało 229 osób

•

Organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi - skorzystały 22 osoby

•

Kierowanie do domów pomocy społecznej – 1 osoba

•

Współpraca z GOPS w Białych Błotach - skorzystało 9 osób
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•

Współpraca

ze

Środowiskowym

Domem

Samopomocy

w

Cielu

– nie wydano skierowań
•

Wsparcie udzielane dla szkół poprzez realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii – skorzystało 886 osób

•

Wspieranie rodziców w kierowaniu dzieci i młodzieży, u której występują zaburzenia
zachowania

i

istnieje

zagrożenie

zaburzeń

psychicznych

do

Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej – 147 osób, pomoc pedagoga i psychologa szkolnego,
terapeuty integracji sensorycznej, opieka interdyscyplinarna specjalistów szkolnych
– udzielanie porad i wsparcia – skorzystało 220 osób
•

Organizowanie w szkołach działań informacyjno-edukacyjnych, w szczególności
szkoleń lub prelekcji z udziałem specjalistów dotyczących zdrowego stylu życia
oraz podejmowania działań sprzyjających zachowaniu zdrowia psychicznego
– skorzystało 789 osób

•

Gazetki edukacyjno – informacyjne, udział w spotkaniach ze specjalistami szkolnymi,
w zajęciach i programach profilaktycznych, zajęcia z dziećmi posiadającymi opinie
z poradni psychologiczno - pedagogicznych

•

Prowadzenie działań informacyjnych o zagrożeniach dla zdrowia psychicznego,
w tym ulotki i plakaty informacyjne dotyczące dyżurów specjalistów, dopalaczy,
profilaktyki

uzależnień

od

narkotyków

–

2710

sztuk,

gazetki edukacyjno - informacyjne, plakaty z kampanii społecznych, ulotki,
poradnictwo

dla

rodziców,

stała

opieka

psychologiczno

–

pedagogiczna

– skorzystały 843 osoby.
Realizacja powyższych zadań przyczynia się do podniesienia wartości zdrowia psychicznego,
ograniczenia zagrażających mu zjawisk, rozwoju wczesnej, kompleksowej, dostępnej
ingerencji diagnostycznej i terapeutycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa i opieki,
jak również utrzymania, wzmocnienia lub powrotu do pełnienia ról społecznych, odzyskanie
samodzielności i aktywności społecznej na miarę możliwości konkretnej osoby.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar
Przemocy w Rodzinie
Główne cele programu to:
•

zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sicienko

•

zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie,
str. 126

•

zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Cele ogólne realizowane są przez:
•

budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy,

•

diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie Gminy Sicienko,

•

podnoszenie kompetencji służb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie,

•

udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,

•

oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie.

Realizacja celów Programu zakłada:
•

uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie na terenie Gminy
Sicienko,

•

promowanie modelu rodziny wolnego od przemocy,

•

edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania przemocy,

•

działania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Realizatorami programu są:
•

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku,

•

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sicienku,

•

Służba Zdrowia: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „GEMED” w Sicienku
i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KAMED” w Kruszynie,

•

Komisariat Policji w Koronowie,

•

Szkoły

Podstawowe

w:

Sicienku,

Wojnowie,

Kruszynie

Strzelewie,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samsiecznie.
Koordynatorem Programu jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Sicienku przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Sicienku. Realizacja wyznaczonych przez Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie celów jest przedmiotem stałego monitoringu
i odbywać się w oparciu o sprawozdanie podmiotów zaangażowanych w jego realizację.
W 2021 roku w ramach ww programu były realizowane następujące zadania:
•

Ścisła współpraca z przedstawicielami instytucji w zakresie przekazywania informacji
o problemie przemocy – prowadzona na bieżąco,

•

Upowszechnienie informacji nt zjawiska przemocy w rodzinie- ulotki, informacje
na stronach internetowych Gminy Sicienko i GOPS Sicienko, ulotka o specjalistach
przyjmujących w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym rozpisana na cały rok 2021.

•

Dystrybucja ulotek i informacji nt zjawiska przemocy określenie pojęcia przemocy
i jej rodzajów, form udzielania pomocy na teren całej gminy, Ulotki o przeciwdziałaniu
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przemocy oraz o specjalistach przyjmujących w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym,
gdzie można skorzystać z pomocy są dostępne w przychodniach zdrowia, szkołach,
instytucjach na terenie gminy oraz bezpośrednio wydawane osobom uczestniczącym
w procedurach Niebieskiej Karty jako osoby doświadczające przemocy i osoby stosujące
przemoc.
•

Diagnoza problemu przemocy na terenie gminy – analiza prowadzona jest na bieżąco
od 2008 roku, na podstawie prowadzonych procedur NK, co pozwala ustalić wzrost fali
przemocy czy jej spadek oraz jakie formy przemocy dominują i na jakie sytuacje trzeba
zwrócić szczególną uwagę.

•

Prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi oraz stosującymi przemoc – na bieżąco,
we wszystkich prowadzonych procedurach Niebieskiej Karty oraz przez pracowników
socjalnych, pedagogów w szkołach – wszędzie tam gdzie zachodzi podejrzenie
o sytuacjach przemocy w rodzinie,

•

Kierowanie wniosków do SR w Nakle o podjęcie leczenia odwykowego oraz złożenia
doniesienia o popełnieniu przestępstwa stosując przemoc- w razie konieczności,
na bieżąco. Natomiast od 2021 roku przyjęto strategię motywowania osób
doświadczających przemocy by same składały wnioski do sądu czy o leczenie.
Takie wnioski złożone przez osoby doświadczające przemocy nie są wycofywane przez
nie pod wpływem presji ze strony sprawcy i świadomości czekających go konsekwencji,
bo mają już to przemyślane i są zdeterminowane do działania.

•

Koordynacja działań na rzecz rozwiązywania problemów indywidualnych danej rodziny
oraz problemów społecznych - Sytuacja każdej rodziny jest rozpatrywana indywidualnie.
Każda rodzina ma swoją specyfikę i różnorodność problemów w niej występujących.
Działania Zespołu Interdyscyplinarnego mają na celu dobór specjalistów do pracy
z rodziną w zależności od problemów w niej występujących. Powoływane Grupy Robocze
mogą składać się z osób: pracownika socjalnego, policjanta, pedagoga, psychologa,
pracownika służby zdrowia, kuratora sądowego lub innego specjalisty w zależności
od potrzeb. Koordynacja tej pomocy prowadzona jest na bieżąco. Jeżeli zachodzi potrzeba
i został ujawniony kolejny problem w rodzinie, powołuje się uzupełniająco kolejnego
specjalistę do pracy w ramach Grupy Roboczej.

•

Upowszechnianie standardów interdyscyplinarnej pracy na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie – prowadzone na bieżąco,

•

Upowszechnianie wytycznych do realizacji działań interwencyjnych, psychologicznych
oraz

oddziaływań

korekcyjno-edukacyjnych

dla

osób

stosujących

przemoc

– brak zgody osób stosujących przemoc na udział w programie edukacyjno-korekcyjnym.
Wiąże się to z tym, że programy te organizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy
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Rodzinie w Bydgoszczy i odbywają się często na terenie innych gmin, gdzie dojazd
jest utrudniony, a czasami niemożliwy. Osoby stosujące przemoc dobrowolnie nie
zgłaszają się do udziału w programie nie widząc takiej potrzeby. Mile widziana by była
większa aktywność w tej sprawie ze strony sądów, które mogą wydać nakaz uczestnictwa
w programach korekcyjno-edukacyjnych i w takich sytuacjach udział osób stosujących
przemoc jest 100% z uwagi na obawę przed konsekwencjami.
•

Kierowanie ofiar przemocy do Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w celu uzyskania
wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, prawnego – przy każdej prowadzonej
procedurze Niebieskiej Karty Grupa Robocza motywuje do skorzystania z pomocy
specjalistów zatrudnionych w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Sicienku. Osoby
chętnie korzystają z pomocy specjalistów. Pomoc ta jest bezpłatna co ma ogromne
znaczenie dla osób z niej korzystających.

•

Finansowanie specjalistów w zakresie indywidualnych konsultacji dla ofiar i sprawców
przemocy domowej – realizacja ze środków GKRPA. Ma to ogromne znaczenie dla osób
potrzebujących pomocy i wsparcia mając na uwadze darmowy dostęp do specjalistów
i szerokie spektrum problemów z którymi osoby tego potrzebujące mogą się zgłosić.
Dostępność takiej pomocy, korzystając ze specjalistów w Bydgoszczy obarczona była by
długimi terminami oczekiwania na wizytę, co w sytuacji konieczności pomocy tu i teraz
nie jest dobrym rozwiązaniem oraz kosztami dojazdu które również mają znaczenie. Mając
doświadczenia kilkuletnie w tym zakresie, należy stwierdzić, że prowadzenie Rodzinnego
Punktu Konsultacyjnego i zatrudnianie tylu specjalistów jest w pełni społecznie
uzasadnione i wręcz niezbędne.

•

Promocja ogólnopolskiego systemu pomocy ofiarom przemocy „Niebieska Linia
- realizuje GKRPA. Jest to działanie bardzo potrzebne z uwagi, że wiele osób chce pozostać
anonimowych, zwłaszcza osób które doświadczają przemocy i po raz pierwszy odważyły
się zwrócić o pomoc.

•

Koordynacja działań na rzecz rozwiązywania problemów indywidualnych danej rodziny
oraz problemów społecznych - jest realizowana na bieżąco w oparciu o problemy z którymi
się spotykamy podczas np. prowadzonych procedur Niebieskiej Karty oraz możliwości
ich rozwiązywania w aktualnej sytuacji naszego społeczeństwa.

•

Wdrażanie procedury „Niebieska Karta” każdorazowo, po tym ja Niebieska Karta wpłynie
do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, sporządzona przez instytucje do tego
powołane, czyli policję, ośrodek pomocy społecznej, oświatę, służbę zdrowia.
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ROZDZIAŁ 9
Info rma cja o realizacji zada ń przez Sek cję Świad czeń
Rodzinnych w roku 2 02 1
Zgodnie z obowiązującym statutem Gminy Sicienko Sekcja Świadczeń Rodzinnych jest
realizatorem:
•

Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

•

Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

•

Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

•

Ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”,

•

Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

•

Art. 411 ust.10 g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska.:

Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+)
•

Liczba złożonych wniosków – 1 496

•

Liczba wydanych informacji pozytywnych – 1 260

•

Liczba decyzji odmownych – 1

•

Liczba decyzji uchylających – 10

•

Liczba złożonych odwołań do SKO – 0

•

Liczba wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia – 79

•

Liczba decyzji ustalających nienależnie pobrane świadczenia – 1

•

Liczba osób otrzymujących świadczenia w formie rzeczowej – 0

•

Kwota

wypłaconych

świadczeń

wychowawczych

w

2021

roku

wyniosła 12 240 191,96 zł.

Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
Wydano 381 decyzji, w tym:
•

przyznających – 292

•

odmownych – 40

•

uchylających – 28

•

bez rozpatrzenia – 6

•

ustalających nienależnie pobrane świadczenia – 15
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Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Wydano 70 decyzji, w tym:
•

przyznających – 68

•

odmownych – 2

•

bez rozpatrzenia - 0

Specjalny zasiłek opiekuńczy
Wydano 7 decyzji, w tym:
•

przyznających – 7

•

odmownych – 0

•

uchylających – 0

•

bez rozpatrzenia – 0

•

ustalających nienależnie pobrane świadczenia – 0

Zasiłek pielęgnacyjny
Wydano 74 decyzji, w tym:
•

przyznających – 73

•

odmownych – 0

•

uchylających – 0

•

ustalających nienależnie pobrane świadczenia – 0

Świadczenie pielęgnacyjne
Wydano 90 decyzji, w tym:
•

przyznających – 76

•

odmownych – 14

•

uchylających – 0

•

ustalających nienależnie pobrane świadczenia – 0

•

bez rozpatrzenia – 0

str. 131

Świadczenie rodzicielskie
Wydano 24 decyzje, w tym:
•

przyznających – 21

•

odmownych – 0

•

uchylających – 0

•

bez rozpatrzenia – 0

W zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych wydano 632 decyzje.
Kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych w roku 2021 ogółem wyniosła – 3 553 133,93 zł
Realizacja ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów
Wydano 52 decyzji, w tym:
•

przyznających – 50

•

odmownych – 0

•

uchylających – 0

•

ustalających nienależnie pobrane świadczenia - 2

Kwota wypłaconych świadczenia alimentacyjnego wyniosła – 338 697,73 zł
Realizacja ustawy „Za Życiem”
Wydano 2 decyzje, w tym:
•

przyznających – 2

•

odmownych – 0

Realizacja ustawy „Zasiłek dla opiekuna”
Wydano 0 decyzji.
Wydawanie zaświadczeń o dochodach w ramach Programu „Czyste Powietrze”
•

Liczba złożonych wniosków – 13

•

Liczba wydanych zaświadczeń – 12

PODSUMOWANIE PRACY REFERATU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
Ogółem Sekcja Świadczeń Rodzinnych przyjęła do realizacji – 1 827 wniosków.
Wszystkie wnioski zrealizowano w ustawowym terminie.
Z całego katalogu świadczeń rodzinnych 56 osobom odmówiono przyznania świadczenia.
str. 132

ROZDZIAŁ 10
Kultura
10.1

Biblioteki
W gminie w 2021 r. funkcjonowała 1 biblioteka główna w Sicienku i 1 filia

w Kruszynie. Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 21512 woluminów. Na koniec
roku zarejestrowano 1123 czytelniczek i czytelników. Liczba czytelników stanowi 10,85
czytelnika na 100 mieszkańców. W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało
8242 czytelniczek i czytelników. W roku sprawozdawczym wzbogacono zbiory bibliotek
o 1236 książek. Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku zatrudniała 2 pracowników
merytorycznych na 1,5 etatu i 2 pracowników administracji i zarzadzania na 0,35 etatu.
W poszczególnych bibliotekach użytkowano 5 komputerów. Na stronach Instytutu Książki
w zakładce szukamksiążki.pl można sprawdzić jakimi tytułami dysponują biblioteki. W 2021r.
Biblioteki Gminne zorganizowały m.in. takie wydarzenia:
•

Przygotowania do Finału on-line Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

•

Lekcje biblioteczne dla uczniów klasy I, II i III z Sicienka,

•

Konkurs walentynkowy – na kartkę z życzeniami,

•

Konkurs na ,, Eko – ozdobę wielkanocną”,

•

70 Jubileusz Biblioteki -09.04.2021 któremu towarzyszyły różne wydarzenia, konkursy
literackie, plastyczne dla różnych grup wiekowych oraz spotkania,

•

Bookcrossing – międzynarodowa akcja uwalniania książek,

•

Urodziny Kubusia Puchatka – sesja fotograficzna promująca biblioteki,

•

Podcast – słuchowisko z okazji kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji Narodowe czytanie.
Tym

razem

czytaliśmy

,,Moralność

Pani

Dulskiej”

Grabieli

Zapolskiej.

W tym wydarzeniu wzięli udział min. Przewodniczący Rady Gminy Sicienko Arkadiusz
Szczepaniak Radna Powiatu Bydgoskiego Małgorzata Wojnowska, przewodnicząca
komisji kultury i spraw obywatelskich Pani Karolina Drabik

i Pani Agnieszka

Żarnowska prowadząca kółko teatralne w SP Kruszyn,
•

,,Biblioteka pod chmurką” – wyjazdy plenerowe z książkami,

•

Konkurs

plastyczny

o

charakterze

patriotycznym

pod

hasłem

„ Moja Ojczyzna moja Polska”,
•

11 listopada odbyła się ,,Biesiada Patriotyczna’’ dla mieszkańców Sicienka, wspólne
działania z GOK-u i parafii pw. św. Andrzeja Boboli,

•

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.
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Dodatkowym udogodnieniem, które dobrze się sprawdza w czasach pandemii są kody Legimi.
Dzięki nim czytelnicy mają dostęp do ponad 60 tys. pozycji książkowych w aplikacji. Cały czas
jest kontynuowana dobra współpraca w projekcie pn.: ,,Mała książka wielki człowiek”.
Dzieci są zachęcane m.in. poprzez naklejki do częstego odwiedzania biblioteki. Gminna
Biblioteka Publiczna w Sicienku w 2021 otrzymała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej
na kwotę 8.550,00 złotych, za które zakupiono 346 woluminów. W 2021 roku na prowadzenie
bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydatkowała 219.195,02 zł.

Gminne ośrodki kultury, świetlice

10.2

W Gminie Sicienko w 2021 r. funkcjonowały następujące świetlice: w Łukowcu,
Mochlu, Murucinie, Strzelewie, Osówcu, Wojnowie, we Wierzchucinku oraz Zielonczynie.
W 2021 r. zorganizowano następujące wydarzenia:
•

Konkurs fotograficzny pn.:,, Zima w Gminie Sicienko”,

•

On-linowy Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy,

•

Ferie

zimowe

–

to

głównie

działania

on-linowe;

filmiki

instruktarzowe,

liczne konkursy,
•

Koncert Mikołaja Maciaszczyka i Aleksandry Matyki towarzyszył Gali Sportu,
współorganizowanej z Urzędem Gminy w Sicienku,

•

Konkurs na ,,Eko-ozdobę wielkanocną” zgromadził ponad 120 prac,

•

Akcja „Lato 2021”, w której udział wzięło około 600 najmłodszych mieszkańców
gminy. Tego lata dużym zainteresowaniem cieszył się ,,Plenerowy Dom Kultury” GOK
zorganizował warsztaty z płaskorzeźby, malowanie na tkaninie, warsztaty z decoupage,

•

W Parku przy Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się:

 Festiwal Baniek Mydlanych
 Kino plenerowe (film został wybrany przez mieszkańców),
 Festiwal kulinarny ,,Smaki Trzech Dolin” zgromadził licznie KGW z ich
lokalnymi smakołykami,
•

Plener rzeźbiarski w Mochlu odbył się po raz drugi. Rzeźby ,,Trzech Króli”, które na
nim

powstały,

dołączyły

w

grudniu

do

Szopki

Bożonarodzeniowej

w Parku w Sicienku,
•

Otwarcie nowej świetlicy w Wojnowie,

•

Dożynki Gminne (po dwóch latach pandemicznej przerwy cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem, jednym z sztandarowych części programu był konkurs na wieniec
dożynkowy).
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•

We wrześniu w wielu świetlicach rozpoczęły się dodatkowe zajęcia skierowane dla dzieci
i dorosłych i tak:
 w Sicienku – szachy,
 w świetlicach w Zielonczynie, Trzemiętowie, Wojnowie – zumba,
 w świetlicy w Mochlu - zajęcia z fitness,
 w świetlicach w Pawłówku, Sicienku, Wojnowie - warsztaty kreatywne,

•

Wystawa płaskorzeźby - Andrzeja Brzóski i uczestników warsztatów z Dąbrówki Nowej,

•

Wystawa 12 Szopek Bożonarodzeniowych z zapałek Pana Przemka Kozłowskiego,

•

EDD – Europejskie Dni Dziedzictwa,

•

Konkurs plastyczny o tematyce patriotycznej ,,Moja Ojczyzna moja Polska”,

•

Mikołajkowy Turniej Szachowy,

•

Mikołajki w świetlicach,

•

Warsztaty z ,,Makramy”,

•

W świetlicy w Dąbrówce Nowej (jeśli tylko reżim sanitarny pozwalał) warsztaty
rzeźbiarskie dla mieszkańców naszej gminy prowadzone przez Andrzeja Brzóskę,

•

W świetlicy w Mochlu (jeśli tylko reżim sanitarny pozwalał) warsztaty z garncarstwa
i ceramiki,

•

Przez kilka miesięcy trwały zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły
Gospodarki w Bydgoszczy. Na zajęcia uczęszczało około 30 słuchaczy.

W czasie kwarantanny, z uwagi na brak możliwości spotkania na żywo z publicznością
i odbiorcami, instruktorzy GOK-u opracowywali przygotowywali i różnego rodzaju propozycje
online. Było to około 40 filmików z rękodzieła, słuchowiska i konkursy. Przy placówkach
w Kruszynie, Teresinie, Trzemiętowie, Wierzchucinku, Zielonczynie, Pawłówku i Dąbrówce
Nowej, Wojnowie, Mochlu, Sicienku działały kobiece organizacje i stowarzyszenia.
W wskazanych wydarzeniach wzięło udział około 4000 mieszkańców. Wydarzenia te wiązały
się z podniesieniem kosztów w wysokości 169.203,50 zł.W siedzibie Gminnego Ośrodka
Kultury w Sicienku spotyka się regularnie Zespół wokalny Wrzos. W roku 2021 uczestniczył
w Międzynarodowych Muzycznych Zmaganiach Seniorów, zespół zajął III

miejsce.

Na funkcjonowanie Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku przeznaczył 1.304,893,49 zł, z czego
dochody własne stanowią 38.572,00 zł.
Z dniem 1 stycznia 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku i Gminna Biblioteka
Publiczna w Sicienku zostały połączone w jedną instytucję pod nazwą: Gminne Centrum
Kultury i Biblioteka w Sicienku.
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ROZDZIAŁ 11
Współpra ca z innymi spo łeczno ścia mi sa morząd owymi
11.1 Współdziałanie

gminy

w

ramach

Zintegrowanych

Inwestycji

Terytorialnych Bydgosko -Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego
Pomimo, że formalnie skończyła się unijna prognoza finansowa na lata
2014-2020,

to

wskutek

przyjętej

zasady

n+3

szereg

zadań

współfinansowanych ze środków UE był realizowany. W tym też duchu,
rok 2021 pomimo pandemii wirusa Sars-cov2 był kolejnym rokiem współdziałania gminy
Sicienko z innymi 24 jednostkami samorządowymi przy realizacji Strategii Rozwoju
Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych, jako narzędzia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.
Porozumienie

w

sprawie

realizacji

Zintegrowanych

Inwestycji

Terytorialnych

dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zawarte zostało w dniu 8 kwietnia 2014
roku. Partnerami Porozumienia są: Miasto Bydgoszcz, Gmina

Miasta

Toruń,

Powiat Bydgoski, Powiat Toruński, Gmina Sicienko, Gmina

Białe

Błota,

Gmina Dąbrowa Chełmińska, Gmina Dobrcz, Gmina Koronowo, Gmina Nowa Wieś Wielka,
Gmina Osielsko, Miasto i Gmina Solec Kujawski, Gmina Nakło n/Not., Gmina Szubin, Gmina
Łabiszyn, Gmina Chełmża, Gmina Czernikowo, Gmina Kowalewo Pomorskie, Gmina Lubicz,
Gmina Łubianka, Gmina Łysomice, Gmina Miasta Chełmża, Gmina Obrowo, Gmina Wielka
Nieszawka, Gmina Zławieś Wielka.
Całkowita alokacja środków finansowych na realizację ZIT została podzielona kluczem
ludnościowym wg. stanu liczby mieszkańców zameldowanych w poszczególnych gminach
na dzień 31.12.2014 r. Wg. tak przyjętej przez partnerów Porozumienia metody,
Gmina Sicienko może wykorzystać kwotę 1 716 843 Euro. Środki te możliwe
są do pozyskania wyłącznie w procedurze konkursowej. W ramach tej kwoty
alokacja (ze środków EFRR) na zadania inwestycyjne wynosi 1 557 653 Euro, zaś alokacja
(ze środków EFS) na tzw. działania miękkie stanowi kwotę 159 190 Euro. W zakresie zadań
inwestycyjnych dotacje unijne w gminie Sicienko podzielone zostały na:
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Termomodernizację budynków użyteczności publicznej (poddziałanie 3.5.1)
- 395 150 Euro
W ramach tego działania, w roku 2017 została wykonana kompleksowa modernizacja
energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie, a w roku 2018 wykonaliśmy
podobne zadanie na budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie. Natomiast cała pozostała
kwota dostępnej nam alokacji została wykorzystana w roku 2020 na wykonanie
termomodernizacji budynku Urzędu Gminy. Na skutek przesunięć unijnych środków
finansowych pomiędzy osiami oraz zmianom kursu euro w roku 2020 została zwiększona
alokacja środków na Poddziałanie 3.5.1. Dzięki temu nasza gmina w uzgodnieniu z Biurem ZIT
przygotowała i złożyła wniosek o dofinansowanie
termomodernizacji

budynku

socjalnego

na

terenie

modernizowanej oczyszczalni ścieków w Wojnowie,
jako III etap przebudowy i rozbudowy wojnowskiej
oczyszczalni.

Nasz wniosek został dobrze oceniony

pod względem formalnym i merytorycznym, co skutkowało
podpisaniem w roku 2021 umowy o dofinansowaniu. Niezwłocznie po tym został wyłoniony
wykonawca robót budowlanych, który do połowy grudnia 2021 roku całkowicie
zmodernizował budynek socjalny na terenie obiektu oczyszczalni. Budynek ten wykorzystany
będzie jako zaplecze socjalne dla pracowników oczyszczalni ścieków oraz pracowników
i klientów PSZOK w Wojnowie. W części budynku mieści się również biuro i magazyn
PSZOK.

Wsparcie Gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 4.6.1) - 1 084 607 Euro
W ramach tego działania zostały zaplanowane dwie inwestycje. Jedna z nich
pn. „Przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej w Wojnowie” została
zakończona w roku 2018. Drugim zadaniem jest „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Wojnowie”. W roku 2019 zadanie to zostało podzielone na dwa etapy.
Na wykonanie etapu I, gmina złożyła w Urzędzie Marszałkowski w Toruniu wniosek
o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu. Nasz wniosek został oceniony pozytywnie
pod

względem

formalnym

i

merytorycznym

w

wyniku

czego

został

przyjęty

do dofinansowania. Na współfinansowanie tej inwestycji została podpisana umowa
o dofinansowaniu na kwotę prawie 4 mln zł. W roku 2020 został wyłoniony wykonawca robót
budowlano-montażowych, które zostały zakończone w listopadzie 2021 roku. procedury
odbiorowe zakończyły się w II połowie grudnia, a na początku stycznia 2022 r.,
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PINB w Bydgoszczy wydał decyzję na użytkowanie nowej oczyszczalni. Więcej szczegółów
o tej inwestycji zawartych jest w pkt. 5.1.2 niniejszego opracowania.

Wsparcie zasobów ochrony kultury (poddziałanie 4.6.2) - 77 896 Euro
Dostępne z tego działania środki finansowe gmina wykorzystała na przebudowę budynku
w Dąbrówce Nowej z dostosowaniem go do potrzeb kultury – świetlicy wiejskiej. Zadanie
zostało zakończone w pierwszym kwartale 2018 roku.
W roku 2020 zwiększono alokację środków na poddziałanie 4.6.2. i postanowiono,
aby dodatkowe środki rozdysponować na zadania już wykonane, zwiększając procent
dofinansowania unijnego w przypadku zadań gdzie nie był on na maksymalnym możliwym
poziomie. Dlatego również dla naszej wcześniej wykonanej inwestycji w Dąbrówce Nowej
zwiększono dofinansowanie o kwotę 67 196,00 zł, która w ciągu roku wpłynęła
na rachunek gminy.
Dostępną alokację z EFS podzielono na:
1)

Aktywizację społeczną (poddziałanie 9.1.1) - 55 135 Euro

Z uwagi na brak możliwości (na całym obszarze ZIT) utworzenia grupy, która spełniałaby
kryteria tego poddziałania w roku 2019 Zarząd Województwa K-P postanowił, aby dostępne
środki przenieść do poddziałania 9.1.2.
2)

Usługi opiekuńcze (poddziałanie 9.1.2) - 19 574 Euro

W roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku kontynuował realizację projektu
o

nazwie

„Aktywna

Jesień

Życia”.

Projekt

w

roku

2019

został

zakończony.

W roku 2020 GOPS w Sicienku korzystając ze środków UE w ramach EFS na lata 2014-2020
realizował dwa inne projekty. Pierwszy z nich to „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej
usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia
jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, który w całości finansowany
był ze środków UE. Projekt drugi pn. „Aktywni mieszkańcy Gminy Sicienko” rozpoczął się
w roku 2020 i realizowany był w roku 2021 w świetlicach wiejskich w Łukowcu i Teresinie
przez GOPS w partnerstwie z firmą Innowacje Społeczne sp. z o.o. Ilość osób objętych pomocą
- 25. Kolejnym projektem realizowanym w roku 2021 ze środków EFS był projekt
pn. „Centrum Opieki i Rozwoju Seniora w Mochlu”. Projekt realizowany był przez GOPS
we współpracy z WSG Bydgoszcz. Wkład własny gminy polegał na udostępnieniu części
pomieszczeń budynku Mochle 60.
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Kształcenie ogólne (poddziałanie 10.1.2) - 84 481 Euro

3)

Gmina Sicienko korzystając z tych środków kontynuowała w roku 2019 rozpoczęty wcześniej
projekt pn. „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko”. Program realizowany był
w szkołach naszej gminy, a korzystali z niego zarówno uczniowie jak i nauczyciele.
W roku 2020 z powodu wykorzystania środków żaden projekt w tym poddziałaniu nie był
realizowany. Natomiast w końcówce roku 2020 pojawiły się informacje z Biura ZIT
o dodatkowej alokacji środków unijnych na poddziałanie 10.1.2, które mogą być dostępne
w roku 2021. Nasza gmina wyraziła wolę uczestniczenia w podziale dodatkowej alokacji.
Tak też się stało i w roku 2021 realizowany był projekt pn. Innowacyjna edukacja dla szkół
w Gminie Sicienko – edycja 2. Całkowita wartość projektu to 100 tys. z czego 85 tys. pochodzi
ze środków UE w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT BTOF, a 10 tys.
to wsparcie ze środków budżetu państwa. Udział gminy polegał na wkładzie rzeczowym
w postaci udostępnienia sal na prowadzenie zajęć. Projekt rozpoczęty w roku 2021,
a jego zakończenie planowane jest w czerwcu roku 2022.

11.2 Współdziałanie gminy w ramach Lokalnej Grupy Działania

„Trzy

Doliny”
Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” posiada osobowość prawną. Jako stowarzyszenie
zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 grudzień 2008 r. pod
numerem 0000320340 i działa na podstawie Statutu, a określone w nim zadania realizuje
poprzez opracowanie i realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
LGD działa jako partnerstwo trójsektorowe, które zrzesza
58 członków reprezentujących następujące sektory:
•

sektor społeczny – 28 przedstawicieli

•

sektor publiczny - 8 przedstawicieli, w tym Gmina
Sicienko

•

sektor gospodarczy – 12 przedstawicieli

•

mieszkańcy – 10 przedstawicieli.
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LGD „Trzy Doliny” obejmuje terytorialnie siedem gmin, leżących w granicach powiatu
bydgoskiego i jest to łącznie 91% powierzchni powiatu - 1270 km2, który zamieszkuje
już ponad 110 tys. mieszkańców). Nadzór
nad stowarzyszeniem sprawuje Marszałek
Województwa

Kujawsko-Pomorskiego.

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania
"Trzy

Doliny"

współfinansowane

jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania "Wsparcie rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER" Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji
Strategii

Rozwoju

Lokalnego

Kierowanego

przez

jest realizacja
Społeczność

na lata 2014-2020. Efektem współpracy Gminy Sicienko w ramach stowarzyszenia
są m.in. wybudowane w latach poprzednich boiska, place zabaw i świetlice. Również w roku
2021 na terenie naszej gminy realizowane były zadania współfinansowane ze środków UE
w ramach tego programu. Przygotowany przez gminę i złożony w roku 2020 wniosek
aplikacyjny zostały pozytywnie zweryfikowany i oceniony przez Urząd Marszałkowski
w Toruniu. Efektem tego były podpisanie umowy o dofinansowaniu i w konsekwencji
wyremontowanie i zaadaptowanie na świetlicę wiejską budynku po byłym przedszkolu
w Wojnowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Osówcu. W roku 2021 został przygotowany
i złożony kolejny wniosek. Dotyczył on dofinansowania planowanych remontów placów zabaw
w Wojnowie, Dąbrówce Nowej i Teresinie. Projekt ten również uzyskał dofinansowanie unijne.
Umowa o dofinansowaniu została podpisana już w roku 2022. Prace w tym zakresie zostaną
wykonane w roku 2022.

11.3 Współdziałanie gminy w ramach Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz
Dla zacieśniania relacji, poprawy komfortu życia mieszkańców oraz dla budowania siły
i potencjału całego regionu, wzorując się na doświadczeniach Poznania i Gdańska Prezydent
Bydgoszczy

Rafał

Stowarzyszenia

Bruski

Metropolia

zaproponował

Bydgoszcz

utworzenie

miastom,

gminom

i powiatom, które chciały współtworzyć związek metropolitalny.
Działalność

gmin

w

ramach

stowarzyszenia

regulują

art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ustawy o samorządzie gminnym,
a powiatów art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ustawy o samorządzie
powiatowym. Rada Gminy Sicienko uchwałą nr XVI/137/16
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z 29.06.2016 r. zadecydowała o przystąpieniu Gminy Sicienko do Stowarzyszenia Metropolia
Bydgoszcz.Obecnie Stowarzyszenie tworzą Miasto Bydgoszcz, Powiat Bydgoski i Powiat
Nakielski, Gminy Barcin, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Kcynia, Koronowo,
Łabiszyn, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Pruszcz, Sicienko, Solec
Kujawski, Szubin, Rojewo i Żnin.
15 września 2016 r. odbyło się w Bydgoszczy Zebranie Założycielskie, na którym
przedstawiciele 19 miast i gmin (w tym nie będąca już członkiem Stowarzyszenia gmina Sadki)
oraz 2 powiatów podjęli uchwały o powołaniu Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, wyborze
Władz oraz przyjęciu Statutu. W dniu 23 listopada 2016 r. postanowieniem Sądu Rejonowego
w Bydgoszczy stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz zostało wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego. Celem stowarzyszenia jest dobrowolna współpraca i wzajemne wspieranie się
członków

stowarzyszenia

we

wspólnych

działaniach

na

rzecz

rozwoju

społeczno-gospodarczego obszaru stowarzyszenia.
W roku 2021 Stowarzyszenie kontynuowało stałą współpracę z Bydgoską Agencją Rozwoju
Regionalnego w zakresie promocji gospodarczej regionu, w ramach której zrzeszone
w Stowarzyszeniu samorządy mają możliwość zamieszczania swoich terenów inwestycyjnych
w metropolitalnej, internetowej bazie pod adresem www.invest.barr.pl. Obecnie prezentowana
jest tam 1 oferta z gminy Sicienko.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Komisją
Europejską, Inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach
przygotowania do kolejnej perspektywy finansowej, od 2019 r. realizuje pilotaż, którego celem
jest wsparcie merytoryczne miast i obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu lub aktualizacji
planu zrównoważonej mobilności miejskiej. Plany te mają być wymagane przez Komisję
Europejską przy pozyskiwaniu dofinansowania ze środków unijnych na projekty transportowe
i komunikacyjne w perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027. Taki dokument jest
opracowywany

w

ramach

Stowarzyszenia

przy

współpracy

Miasta

Bydgoszczy

i gmin partnerskich. W 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą Planu Zrównoważonej
Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zgodnie z przyjętym
harmonogramem w 2021 r. zrealizowano I etap opracowywania SUMP, tj. diagnozę stanu
istniejącego, pomiary i analizę cech ruchu drogowego, badania uzupełniające przemieszczeń
mieszkańców na podstawie kart SIM, konsultacje społeczne w każdej gminie. Mieszkańcy
mogli skorzystać z konsultacji przeprowadzonych w Bydgoszczy, jednak frekwencja
nie była tam zbyt duża. Natomiast na spotkanie zorganizowane w Urzędzie Gminy w Sicienku
licznie przybyli radni Gminy, mieszkańcy, kierownictwo i pracownicy Urzędu Gminy
w Sicienku. Uczestnicy konsultacji wysłuchali przedstawiciela firmy opracowującej Plan,
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a następnie zgłosili swoje uwagi. Poruszyli też kwestie dotyczące problemów z mobilnością
w gminie Sicienko i dostępem do publicznego transportu, stanem dróg, częstotliwością
połączeń transportowych, rozwojem ścieżek rowerowych w Gminie. Prace nad Planem
Zrównoważonej

Mobilności

Miejskiej

dla

Bydgoskiego

Obszaru

Funkcjonalnego

kontynuowane są w 2022 r.
W ramach Stowarzyszenia m.in. Gmina Sicienko realizuje nadal program Metropolitalnej
Karty Seniora 60+, Metropolitalnej Karty Uczniowskiej oraz Metropolitalnej Karty Malucha.
Mieszkańcy mogą korzystać z aplikacji mobilnej „Metropolia Bydgoszcz”, która skupia
w jednym miejscu niezbędne informacje dotyczące zrzeszonych samorządów.
SMP zleciło opracowanie dokumentu „Program Ograniczenia Emisji Gazów Cieplarnianych
dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (Obszar Działania SMB) – 2027+”. Celem jego
opracowania jest poprawa jakości powietrza, stanu środowiska jako całości oraz zdrowia ludzi
poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Program ma stanowić narzędzie
do kreowania przyszłej współpracy na rzecz Metropolii Bydgoszcz i służyć całemu
Bydgoskiemu Obszarowi Funkcjonalnemu, tj. obszarowi gmin członkowskich Stowarzyszenia
Metropolia Bydgoszcz.
Współpraca w ramach Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz pozwala zacieśniać relacje
z najbliższymi sąsiadami Gminy, a także daje możliwość szerszego rozwoju w zakresie
promocji, transportu i gospodarki.

11.4 Współdziałanie gminy w ramach Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin
Nadnoteckich
Noteć to jedyne połączenie śródlądowe pomiędzy Wisłą i Odrą, stanowiące część ważnego
szlaku wodnego dla całej Europy, jakim jest Międzynarodowa Droga Wodna E70. Polski
odcinek MDW E70 obejmuje: Odrę, Wartę, Noteć, Kanał Bydgoski, Brdę, Wisłę, Nogat,
Szkarpawę, Elbląg, Zalew Wiślany.
W czerwcu 1996 roku z inicjatywy Ligi Morskiej i Rzecznej opracowano
dokument pod nazwą „Memoriał w sprawie wód Polskich” na kanwie
którego Liga wystąpiła do jednostek samorządu terytorialnego o
wsparcie inicjatywy przywrócenie rzek ich społeczeństwom oraz o
jednoczenie się wokół tej idei. Miasta i gminy nadnoteckie, upatrując
szansę na rozwój w oparciu o rzekę Noteć, postanowiły działać wspólnie.
W maju 2000 roku pięć miast i trzy gminy podpisały akt założycielski
Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich. 5 grudnia 2000 roku podpisano
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porozumienie

na

lata

2000

–

2020

„Przywrócić

Noteć

miastom

i

gminom

oraz ich społeczeństwom". Program zobowiązuje sygnatariuszy porozumienia do wspólnej
pracy na rzecz poprawy stanu i infrastruktury Noteci.
Podstawowe cele: wspieranie idei samorządu terytorialnego, integracja wspólnot lokalnych,
dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju miast i gmin nadnoteckich,
inicjowanie i wspieranie działań, zmierzających do przywrócenia jakości wód Noteci,
jej żeglowności, infrastruktury komunikacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej,
utrzymanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Noteci.
Gmina Sicienko przystąpiła do Stowarzyszenia na mocy uchwały nr XIII/116/19 Rady Gminy
Sicienko z dnia 27 listopada 2019 r.
W 2021 r. na Przystani Powiat Nakielski w Nakle nad Notecią odbyło się zaległe spotkanie
Jubileuszowe, które miało formę obrad Walnego Zebrania. Jubileusz podsumowuje minioną
drugą dekadę działalności Stowarzyszenia zgodnie z Porozumieniem programowym
na lata 2000 – 2020 „Przywrócić Noteć miastom i gminom oraz ich społeczeństwom”. Delegaci
Związku, w tym Wójt Gminy Sicienko Piotr Chudzyński, podpisali kontynuację dalszej
współpracy. W tym celu uroczyście przypieczętowane zostało Przymierze dla rozwoju
Noteckiego Szlaku Wodnego – Łączy nas Noteć. Obchody 20-lecia Związku Miast i Gmin
Nadnoteckich były wcześniej trzykrotnie zaplanowane i odwoływane ze względu na stan
epidemii.
Zrezygnowano w 2021 roku z większości wydarzeń wpisanych do wspólnego kalendarza
wydawanego pod hasłem: „Dzieje się w Dolinie Noteci”.
W 2021 r. trwały prace nad opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin
Nadnoteckich do roku 2030. Również w gminie Sicienko odbyły się konsultacje
z mieszkańcami w formie ankiety on-line zamieszczonej na stronie internetowej
www.sicienko.pl dotyczące znaczenia rzeki Noteć dla gminy Sicienko. Pracownicy Urzędu
Gminy w Sicienku spotkali się z przedstawicielem firmy opracowującej Strategię, by omówić
kwestie

związane

z

trasą

wodną

przebiegającą

przez

teren

Gminy.

Ostatecznie uchwałą nr 6/XL/2021 z dnia 28.12.2021 r. Walnego Zebrania Członków ZMiGN
Strategia Rozwoju Miast i Gmin Nadnoteckich na lata 2021 – 2030 została przyjęta. Działanie
ma na celu nowe otwarcie Stowarzyszenia na szerszą współpracę w regionie Doliny Noteci,
promocję Noteckiego Szlaku Wodnego i rozwój społeczno – gospodarczy obszarów
nadnoteckich w kontekście zapewnienia partnerów i rozpowszechniania dobrych praktyk.
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ROZDZIAŁ 12
Org aniza cje Pozarządowe
12.1 Polityka społeczna
Program współpracy Gminy Sicienko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego został przyjęty Uchwałą
nr XXI/174/20 Sesji Rady Gminy Sicienko w dniu 28 października 2020 roku i tym samym
przyjęty jako roczny program współpracy Gminy Sicienko z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Program w 2021 roku obejmował współpracę na rzecz mieszkańców Gminy Sicienko
w zakresie zadań publicznych określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
oraz w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwalony przez Radę Gminy Program jako priorytetowe zadania określał następujące zakresy
działań:
•

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

•

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

•

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Kwota zaplanowana w budżecie na zadania wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
wynosiła 167.000,00 zł i została rozdysponowana w całości.
Na konkurs w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w budżecie zaplanowano kwotę
24.000,00 zł. Kwota rozdysponowana wynosiła 18.680,00 zł.
W roku 2021 z dotacji skorzystało 9 organizacji pozarządowych.
Program

współpracy

od

wielu

lat

opiewa

się

na

tych

samych

zasadach,

sprawdza się to w jego realizacji.
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ROZDZIAŁ 13
Skargi, p etycje, zebra nia wiejskie
13.1

Programy – realizacja

13.1.1 Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno
w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość
tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej
czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp
do dóbr i usług.
Karta wydawana jest w oparciu o Ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.). Prawo do posiadania Karty przysługuje:
•

Członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic
(rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje
dzieci bez względu na ich wiek, zamieszkującemu na terenie Gminy Sicienko.

•

Dziecku zamieszkującemu na terenie Gminy Sicienko, jeżeli w dniu składania wniosku
o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia następujące
wymagania:
▪

jest w wieku do ukończenia 18. roku życia,

▪

jest

w wieku do ukończenia 25. roku

życia

- w przypadku,

gdy dziecko uczy się w:
 szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 w szkole wyższej – do dnia 30 września roku, w którym jest planowane
ukończenie nauki zgodnie ze składanym oświadczeniem (formularz
ZKDR-01),
▪

legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności bez względu na wiek.
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Dla porównania poniżej zamieszczone zostały dane od czasu wprowadzenia programu,
dotyczące przyznania Kart:
•

2014 r. – 252 karty, z czego dla rodziców 90 i dla dzieci 162 karty;

•

2015 r. -215 kart, z czego 78 dla rodziców i 137 dla dzieci;

•

2016 r. – 80 kart, 28 dla rodziców i 52 dla dzieci;

•

2017 r. – 113 kart, 39 dla rodziców i 74 karty dla dzieci.;

•

2018 r. - 133 karty tradycyjne i 169 kart elektronicznych.

•

2019 r. – 306 kart tradycyjnych (219 dla rodziców i 87 dla dzieci) i 166 elektronicznych.

•

2020 r. – 146 kart tradycyjnych i 120 elektronicznych;

•

2021 r. – 101 tradycyjnych i 889 elektronicznych (zmiana przepisów. Osobom,
które posiadały już karty tradycyjne w systemie wygenerowano automatycznie karty
elektroniczne).

13.1.2 Metropolitalna Karta Seniora 60+
Od drugiej połowy 2018 roku mieszkańcy gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia
Metropolia Bydgoszcz, w tym gminy Sicienko, mogą korzystać z programu Metropolitalna
Karta Seniora 60+. W 2018 r. mieszkańcom na ich wniosek wydane zostały 82 karty. W 2019
r. wydano 124 Karty Seniora. Natomiast rok 2020, w którym rozpoczęła się pandemia,
zniechęcił seniorów do składania wniosków, jak i uniemożliwił korzystanie z udogodnień,
jakie daje Karta. Wydano tylko 14 kart. Podobnie było w 2021 r., w którym wydano 17 kart.

13.1.3 Metropolitalna Karta Uczniowska i Metropolitalna Karta Malucha
Wiosną 2020 r. Wójt Gminy Sicienko Pan Piotr Chudzyński rozpoczął negocjacje
z Prezydentem Miasta Bydgoszczy Panem Rafałem Bruskim w sprawie umożliwienia dzieciom
z gminy Sicienko korzystania ze zniżek w przejazdach okresowych miejską komunikacją
publiczną

w

Bydgoszczy.

Rada

Gminy

Sicienko,

popierając

działania

Wójta,

uchwałą nr XXII/188/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
Miastu Bydgoszcz dotacji celowej na pokrycie kosztów korzystania przez mieszkańców Gminy
Sicienko z niektórych ulg, w środkach publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy,
wyraziła zgodę na przekazanie dotacji i co się z tym wiąże, zawarcie umowy przez Wójta
Gminy.

Corocznie,

w

okresie

obowiązywania

umowy,

Rada

będzie

decydować

o wysokości tej dotacji.
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Ostateczne podpisanie umowy, która umożliwiła korzystanie z ulg, nastąpiło 12 marca 2021 r.
i od tego momentu mieszkańcy gminy Sicienko, uczniowie, mogli po złożeniu wniosku,
otrzymać

Kartę.

W sumie

w

2021

roku

wydane

zostało

421

Metropolitalnych

Kart Uczniowskich, w tym 5 duplikatów oraz 2 Metropolitalne Karty Malucha.
Karty wydawane były dwukrotnie. Pierwsze obowiązywały do 31.08.2021 r., tj. do końca roku
szkolnego 2020/2021. Od sierpnia wydawano już karty na kolejny rok szkolny,
czyli 2021/2022. Ostateczny koszt dotacji na 2021 rok wyniósł

83.931,96 zł.

Na 2022 r. przewidziano dotację w wysokości 125 tys. zł. Wzrost wysokości dotacji wiąże się
ze zmianą cen biletów okresowych i dużym zainteresowaniem kartami.

13.1.4 Skargi kierowane do Rady Gminy
W 2021 r. Rada Gminy rozpatrywała trzy skargi. Wszystkie dotyczyły działalności
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sicienku. Były to skargi:
•

skarga dotycząca nieudostępnienia dokumentów oraz nieudzielania, nieudostępniania
i zatajania informacji;

•

na niewłaściwe przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;

•

na niewywiązywanie się z obowiązku wynikającego z art. 237 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Rada Gminy Sicienko uznała:

•

skargę nr 1 w części dotyczącej nieudostępnienia dokumentów, nieudzielania,
nieudostępniania i zatajania informacji za bezzasadną, natomiast w części dotyczącej
niedziałających prawidłowo procedur dotyczących wypadku w świetlicy za zasadną
(Uchwała nr XXIX/262/21 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
na Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sicienku),

•

skargę nr 2 za bezzasadną (Uchwała nr XXIX/263/21 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sicienku),

•

skargę nr 3 za zasadną (Uchwała nr XXX/270/21 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sicienku).
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13.1.5 Petycje
W 2021 r. Rada Gminy Sicienko rozpatrywała następujące petycje:
•

podjęcie uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
planowanych w 2021 roku (petycja wpłynęła do Rady Gminy Sicienko w grudniu 2020
r. i rozpatrywana była w 2021 r.)

•

w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej
„tarczy antykryzysowej”).

Rada Gminy Sicienko, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
która przeprowadziła analizę zasadności petycji, uznała:
•

petycję nr 1 za bezzasadną (Uchwała nr XXV/231/21 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie
rozpatrzenia petycji o podjęcie przez Radę Gminy Sicienko uchwały dotyczącej
masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych w 2021 roku),

•

petycję nr 2 za zasadną (Uchwała nr XXVI/245/21 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie
rozpatrzenia petycji o ustanowienie nowych form ochrony przyrody).

08.02.2021 r. do Rady Gminy Sicienko wpłynęła petycja o podjęcie działań dotyczących
profilaktyki niedoboru witaminy D, jednak z uwagi na to, że podmiot wnoszący 17.02.2021 r.
wycofał ją, Rada Gminy nie rozpatrywała petycji.

13.1.6 Zapytania i interpelacje radnych
W 2021 r. radni nie złożyli żadnych zapytań ani interpelacji.

13.1.7 Zebrania Wiejskie
Jak co roku na przełomie sierpnia i września 2021 r. przeprowadzone zostały Zebrania
Wiejskie, których celem było rozdysponowanie środków w ramach funduszu sołeckiego.
W ciągu roku, jak i podczas tych zebrań, większość Sołectw zmieniała swoje plany
co do dyspozycji środków w 2021 roku.
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ROZDZIAŁ 14
Spra wozdanie z rea liza cji uchwa ł pod jętych w 20 2 1r
W 2021 roku odbyło się 10 Sesji Rady Gminy. Trwający stan epidemii i obowiązujący
reżim sanitarny sprawił, że połowa z nich miała charakter Sesji nadzwyczajnych. Zwoływane
one były na wniosek Wójta Gminy Sicienko, ale głosowania odbywały się w sposób
korespondencyjny. Zgodnie, bowiem z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych raz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii organy stanowiące jednostek
samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia
lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia,
w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
lub korespondencyjnie. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo radnych oraz pracowników
Urzędu Gminy, Przewodniczący Rady Gminy Sicienko zarządzał głosowania w formie
korespondencyjnej, natomiast Sesje prowadził w sali posiedzeń a transmisje z obrad
udostępniane były na stronach internetowych Gminy. Łącznie w 2021 roku podjęte zostały 83
uchwały.
Najważniejsza uchwała mająca znaczny wpływ na realizację zadań w 2021 roku została podjęta
28 grudnia 2020 r. To budżet gminy Sicienko przyjęty uchwałą nr XXIII/194/20. W 2021 roku
budżet ten był dziewięciokrotnie zmieniany. Uchwały realizowane były na bieżąco przez cały
2021 rok. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2021 rok zostało
przedstawione

Regionalnej

Izbie

Obrachunkowej

i

Radzie

Gminy

Sicienko

31 marca br. i stanowić będzie podstawę udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy. Na wspomnianej Sesji grudniowej Rada Gminy uchwałą nr XXIII/193/20 przyjęła
Wieloletnią prognozę finansową Gminy Sicienko na lata 2021-2026. Uchwała realizowana była
na bieżąco przez cały 2021 rok i zmieniana była dziewięć razy.
Rada Gminy Sicienko podczas XXXIII Sesji w dniu 29 grudnia 2021 r. podjęła uchwałę
nr XXXIII/289/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2022 rok. Uchwała została
opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. dnia 05.01.2022 r., poz. 121 i jest realizowana.
Podczas tej samej Sesji radni podjęli uchwałę nr XXX/288/21w sprawie uchwalenia
Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2022 – 2029.
Rada Gminy podejmowała uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu
Bydgoskiego w celu realizacji wspólnych inwestycji drogowych.
str. 149

Natomiast uchwałą nr XXXIII/291/21 z 29 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Miasta Bydgoszczy udzielona została dotacja
do wysokości 100.000 zł Miastu Bydgoszcz na pokrycie kosztów korzystania przez
mieszkańców Gminy Sicienko z niektórych ulg, w środkach publicznego transportu
zbiorowego w Bydgoszczy, tj. na sfinansowanie różnicy w cenie biletów okresowych
w komunikacji miejskiej, w przypadku biletów zakupionych przez dzieci i uczniów
zamieszkałych w gminie Sicienko (Metropolitalna Karta Uczniowska i Metropolitalna Karta
Malucha) oraz opłat związanych z obsługą zadania.
Po raz pierwszy Rada Gminy uchwałą nr XXV/227/21 z dnia 24 marca 2021 r. udzieliła
Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie w wysokości 20 % kosztów
zatrudnienia

pracownika

w

ośrodku

zamiejscowym

rejestracji

pojazdów.

Wiązało się to z wynegocjowaniem z Powiatem zatrudnienia pracownika w ośrodku
zamiejscowym Wydziału Komunikacji zlokalizowanym w Urzędzie Gminy w Sicienku
na pełen etat.
Trudnym zadaniem dla Rady Gminy w 2021 roku było ustalenie nowych stawek
dla mieszkańców za odpady komunalne w związku z zakończeniem umowy z dotychczasowym
odbiorcą. W pierwszej kolejności uchwałą nr XXV/229/21 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi Rada ustaliła m.in. zasady segregacji odpadów, rodzaj segregowanych frakcji
i częstotliwość wywozu odpadów. Natomiast 24 listopada 2021 r. uchwałą nr XXXI/280/21
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty (zmieniona uchwałą nr XXXII/283/21 z dnia
8 grudnia 2021 r.) ustaliła następujące opłaty: 27 zł miesięcznie od osoby oraz 24 zł dla 5
i każdej następnej osoby zamieszkującej tę samą nieruchomość jednorodzinną lub jeden lokal
mieszkalny w budynkach wielolokalowych. Ustalony został też upust w wysokości 1 zł
w przypadku, gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym stosowany jest kompostownik.
By odciążyć nieco mieszkańców Rada Gminy Sicienko podjęła uchwałę nr XXXI/282/21 z dnia
8 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi ustalając, że różnica między środkami pozyskanymi z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi a rzeczywistym kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi zostanie pokryta z dochodów własnych Gminy. Uchwały są aktami
obowiązującymi.
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W 2021 roku Rada Gminy przyznała uchwałą nr XXVI/242/21 z dnia 26.05.2021 r.
dofinansowanie na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych
obiektów zabytkowych na terenie Gminy Sicienko Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św.
Andrzeja Boboli w Sicienku w wysokości 10.000 zł na zadanie pn. „Remont konserwatorski
elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku – etap IV” realizowanego
w ramach projektu pn. „Remont kościoła wraz z budową drogi procesyjnej wokół kościoła
na działce nr 160/1 oraz budowa kanalizacji deszczowej na działkach nr 160/1, 168/1
w miejscowości Sicienko gmina Sicienko”. Zadanie zostało zrealizowane.
Ważna dla Gminy może okazać się zgoda Rady Gminy wyrażona uchwałą nr XXV/232/21 dnia
24 marca 2021 r. na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Bydgoski” spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością. Kontynuacją tematu była uchwała nr XXVI/243/21 podjęta
przez Radę 26 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów
w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Realizując uchwałę Wójt Gminy Sicienko
przesłał do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra rozwoju, pracy i technologii
za pośrednictwem Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości wniosek o wsparcie w wysokości
3 mln zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia
udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Środki wpłynęły na utworzone
odrębne konto Gminy i zostały już wniesione aportem do Spółki. Powołany został Zarząd SIM
i Rada Nadzorcza Spółki. Przedstawicielem Gminy w Radzie Nadzorczej jest Zastępca Wójta
Karol Czerkawski. Trwa wnoszenie aportów w postaci gruntów. Zarząd przygotowuje strategię
działania Spółki i harmonogram planowanych inwestycji.
Niejako powiązane m.in. z tymi działaniami są: uchwała nr XXVI/237/21 z dnia 26 maja 2021
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic Przemysłowej, Akacjowej, Mroteckiej, Nakielskiej i Wiśniowej
w Sicienku, gmina Sicienko oraz uchwała nr XXVI/238/21 podjęta przez Radę podczas tej
samej Sesji w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic Dąbrowieckiej, Akacjowej, Klonowej i Nakielskiej w Sicienku,
gmina Sicienko. Uchwały są realizowane.
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Ponadto

Rada Gminy

przyjęła następujące

uchwały

dotyczące

zagospodarowania

przestrzennego Gminy:
•

nr XXVII/246/21 z dnia 30.06.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 53, nr 54/4
oraz 72/1 w obrębie ewidencyjnym Osówiec, gmina Sicienko;

•

nr XXX/264/21 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 99/10
w Sicienku, gmina Sicienko;

•

nr XXXI/273/21 z dnia 24.11.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bydgoskiej
w Pawłówku, gmina Sicienko (wcześniejsza uchwała nr XXVI/239/21 z dnia
26.05.2021 r. została uchylona).

Uchwały są realizowane.
W ramach realizacji uchwały XXVI/244/21 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie współdziałania
z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na
rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru
Funkcjonalnego (SUMP BydOF) wyłoniona przez Miasto Bydgoszcz i Stowarzyszenie
Metropolia Bydgoszcz firma opracowuje Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego dotyczący transportu i komunikacji. Zgodnie
z przyjętym harmonogramem w 2021 r. zrealizowano I etap opracowywania SUMP,
m.in. konsultacje z mieszkańcami Gminy Sicienko. Uchwałą nr XXVII/251/21 w dniu
30 czerwca 2021 r. Rada Gminy Sicienko udzieliła Wójtowi Gminy Sicienko wotum zaufania,
a następnie uchwałą nr XXVII/253/21 udzieliła mu absolutorium za 2020 rok zatwierdzając
wcześniej sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Sicienko za 2020 rok (uchwała nr XXVII/252/21), jak i roczne sprawozdanie finansowe
Zakładu Komunalnego w Sicienku za 2020 rok (uchwała nr XXVII/254/21). Podczas XXIX
Sesji w dniu 29 września 2021 r. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXIX/259/21 w sprawie
połączenia samorządowych instytucji kultury oraz nadania Statutu. Połączenie samorządowych
instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sicienku w jedną samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury
i Biblioteka w Sicienku nastąpiło formalnie z dniem 1 stycznia 2022 roku.
Uchwałą nr XXXIII/297/21 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy

o

świadczenie

usług

w

zakresie

publicznego

transportu

zbiorowego

Rada zadecydowała o kontynuacji w 2022 r. funkcjonowania gminnej linii autobusowej
str. 152

na trasie obowiązującej w 2021 roku, tj. Dąbrówka Nowa – Osówiec 72 Netto. Dzięki
funkcjonowaniu

tej

linii

komunikacyjnej

mieszkańcy

4

miejscowości,

w których nie funkcjonowała żadna komunikacja publiczna, to jest Dąbrówki Nowej,
Dąbrówczyna, Mochla i Szczutek zyskali wygodne połączenie z Bydgoszczą w punkcie,
w którym bez problemu można się przesiąść do miejskiej komunikacji publicznej. Długość
linii wynosi 41 km. Kolejna związana z tym procesem uchwała, to uchwała nr XXXIII/298/21
z 29 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za bilety miesięczne,
10-dniowe, 15-dniowe i 20-dniowe i sposobu ustalania opłat dodatkowych oraz
manipulacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym w Gminie Sicienko (Dz. Urz. Woj.
Kuj. – Pom. z dnia 05.01.2021 r. poz. 123). Jak co roku Rada Gminy przyjęła również Gminny
Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok oraz roczny program współpracy Gminy Sicienko
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2022 rok. Uchwałą nr XXXIII/294/21 z dnia 29.12.2021 r. przyjęty został Gminny Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022.
W 2021 r. natomiast realizowane były wspomniane Programy przyjęte w 2020 roku. Przyjęto
również Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Sicienko na 2021 rok. Programy był realizowany w 2021 r. Uchwałą
nr XXXI/277/21 dnia 24 listopada 2021 r. Rada Gminy Sicienko przyjęła "Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Sicienko na lata 2022 - 2025 z perspektywą na lata 2026 - 2029".
Program jest realizowany od 2022 roku. Podczas XXVI Sesji 26 maja 2021 r. Rada Gminy
Sicienko podjęła uchwałę nr XXVI/241/21 w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sicienko oraz przekazania
go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Uchwała została zrealizowana. Przewodniczący
Rady Gminy przesłał ją do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, tj. Dyrektorowi
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, który postanowieniem z dnia 02.06.2021 r. pozytywnie zaopiniował
przedłożony projekt Regulaminu. W związku z tym Rada Gminy podjęła 30 czerwca 2021 r.
uchwałę nr XXVII/248/21 w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Sicienko (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 06.07.2021 r. poz. 3535),
która obowiązuje. W 2021 r. Rada Gminy Sicienko podejmowała również uchwały z zakresu
oświaty, opieki społecznej oraz związane z pracą Rady Gminy. Rozpatrywała też skargi
i petycje.
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Prawo miejscowe
2021 rok
Nr uchwały

Data

Tytuł aktu prawnego

zmiany/ uchylenia

Akty prawa
miejscowego

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz
zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla
XXIV/222/21

27.01.2021r.

Dz. Urz. 2021

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby

poz. 516 z

dziecięce na terenie Gminy Sicienko, w tym

29.01.2021

kategorii dzieci, na które przyznawana jest
dotacja

XXV/228/21

24.03.2021r.

Dz. Urz. 2021

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg

poz. 1598 z

gminnych

31.03.2021

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania

XXV/229/21

24.03.2021r.

odpadów komunalnych od właścicieli

Dz. Urz. 2021

nieruchomości i zagospodarowania tych

poz. 1599 z

odpadów w zamian za uiszczoną przez

31.03.2021

właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie przyjęcia programu opieki nad
XXV/230/21

24.03.2021r.

Dz. Urz. 2021

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

poz. 1600 z

bezdomności zwierząt na terenie Gminy

31.03.2021

Sicienko
w sprawie określenia wzoru wniosku o
XXVI/240/21

26.05.2021r.

Dz. Urz. 2021

przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz

poz. 2774 z

wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa

01.06.2021

domowego

XXVII/247

XXVII/248/21

XXIX/259/21

XXIX/260/21

30.06.2021r.

30.06.2021r.

29.09.2021r.

29.09.2021r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki

Dz. Urz. 2021

paliwa w Gminie Sicienko na rok szkolny

poz. 3534 z

2021/2022

06.07.2021

w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania

Dz. Urz. 2021

wody i odprowadzania ścieków na terenie

poz. 3535 z

Gminy Sicienko

06.07.2021
Dz. Urz. 2021

w sprawie połączenia samorządowych instytucji

poz. 4843 z

kultury oraz nadania Statutu

05.10.2021

w sprawie zasad wynajmowania lokali

zmieniona uchwałą nr

Dz. Urz. 2021

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu

XXXI/278/21 z

poz. 4844 z

Gminy Sicienko

24.11.2021r.

05.10.2021
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XXX/269/21

27.10.2021r.

Dz. Urz. 2021

w sprawie ustalenia stawek podatku od

poz. 5285 z

nieruchomości

03.11.2021

w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
XXXI/271/21

24.11.2021r.

Dz. Urz. 2021

z wyłączeniem specjalistycznych usług

poz. 5891 z

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

30.11.2021

psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całościowego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania

XXXI/278/21

XXXI/279/21

XXXI/280/21

24.11.2021r.

24.11.2021r.

24.11.2021r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Dz. Urz. 2021

wynajmowania lokali wchodzących w skład

poz. 5894 z

mieszkaniowego zasobu Gminy Sicienko

30.11.2021
Dz. Urz. 2021

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

poz. 5893 z

dla obliczenia podatku rolnego

30.11.2021

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za

zmieniona uchwałą nr

Dz. Urz. 2021

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

XXXII/283/21 z

poz. 5892 z

ustalenia wysokości tej opłaty

08.12.2021r.

30.11.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody
XXXII/283/21

08.12.2021r.

Dz. Urz. 2021

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

poz. 6603 z

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej

13.12.2021

opłaty

XXXIII/284/21

29.12.2021r.

29.12.2021r.

niewygasających z upływem roku budżetowego
2021

XXXIII/289/21

29.12.2021r.

poz. 124 z

obiektów kultury

w sprawie ustalenia wykazu wydatków
XXXIII/287/21

Dz. Urz. 2022

w sprawie ustalenia zasad korzystania z

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022
rok

05.01.2022
unieważniony §4 ust.2
uchwałą nr III/17/2022 z
26.01.2022r. Kolegium
RIO

Dz. Urz. 2022
poz. 122 z
05.01.2022

Dz. Urz. 2022
poz. 121 z
05.01.2022
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ROZDZIAŁ 15
Sta tystyk a udostępnia nia informacji pub licznej za 20 2 1
rok
W 2021 roku do Urzędu Gminy w Sicienku wpłynęło 65 wniosków o udostepnienie
informacji publicznej. Najwięcej wniosków zostało złożone w formie elektronicznej:
(mailowo) 65 wniosków, 7 wniosków przez epuap. W siedzibie urzędu w formie pisemnej
złożono 9 wniosków, w tym 4 osobiście oraz 5 za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W 2021
roku spośród wszystkich wniosków, które wpłynęły do Urzędu Gminy nie wydano żadnej
decyzji odmownej (art. 16 ust.1 u.d.i.p), ani żadnej decyzji umarzającej postępowanie
na podstawie (art. 14 ust. 2 u.d.i.p).
Złożone wnioski najczęściej dotyczyły zadań z działu ochrony środowiska, unieszkodliwiania
azbestu, bezpańskich zwierząt, a także zagospodarowania przestrzennego Gminy Sicienko oraz
funkcjonowania urzędu. Żaden z wnioskodawców nie złożył ponaglenia, nie wniesiono żadnej
skargi na bezczynność organu oraz nie złożono żadnego odwołania.
Wszystkie wnioski o udostepnienie informacji publicznej, które wpłynęły do Urzędu Gminy
w Sicienku zostały załatwione w ustawowym terminie.
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ROZDZIAŁ 16
Profil za ufany, Działa lność go spoda rcza
16.1 Profil zaufany
W roku 2021 do Urzędu Gminy w Sicienku wpłynęło 241 wniosków (dla porównania rok 2020
– 130 wniosków).

16.2 Wnioski o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej realizowane w Urzędzie Gminy:
Rok 2021 – 171 w tym:
•

29 wniosków o wpis do ewid. dział. gosp,

•

11 wniosków o wznowienie dział. gosp,

•

20 – wniosków o zawieszenie,

•

20 – wniosków o wykreślenie,

•

91 wniosków o dokonanie zmiany danych.

Dla porównania w roku 2020 wszystkich wpisów było 257.
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ROZDZIAŁ 17
Pod sumowa nie
Przedłożony raport o stanie Gminy Sicienko podsumowuje działania samorządu gminnego
w 2021 roku. Przedstawione dane wskazują na stały wzrost liczby mieszkańców,
bezpieczeństwo finansów publicznych, pozyskiwanie – kolejny rok z rzędu - ogromnych
środków ze źródeł zewnętrznych - na realizowane inwestycje i remonty oraz konsekwentną
realizację zapisów dokumentów strategicznych i planistycznych.
Czekają nas nowe wyzwania w zakresie istotnych przedsięwzięć dla społecznogospodarczego rozwoju Gminy. Budowa i przebudowa dróg oraz sieci i urządzeń służących
do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, to wydatki majątkowe, które będą miały
nadal znaczącą pozycję w budżecie Gminy Sicienko. Jestem przekonany, że szeroko pojęte
współdziałanie w przedmiocie rozwoju Gminy przyniesie wymierne efekty, a Gmina będzie
się rozwijała w sposób zrównoważony.
Jak wynika z przedstawionych danych i informacji, to mimo wciąż trwającego stanu
epidemii, rok 2021 był czasem bardzo dużych wydatków inwestycyjnych. Jednocześnie
przygotowywane są kolejne zadania inwestycyjne, których wykonanie jest zapisane
w Wieloletnim Planie Finansowym.

Wójt Gminy Sicienko
Piotr Chudzyński
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ROZDZIAŁ 18
Ga leria
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